
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AL JUDEȚULUI ALBA 

NOIEMBRIE 2018 

I. HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

II. DISPOZIȚII EMISE DE PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

III. ORDINE EMISE DE PREFECTUL JUDEȚULUI ALBA  

Anul XXV Nr. 11/2018 

I.    HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

II.  DISPOZIȚII EMISE DE PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

III. ORDINE EMISE DE PREFECTUL JUDEȚULUI ALBA 

FEBRUARIE 

Anul XXVI Nr. 2 



 
2 

CUPRINS 

 

 
I. HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

 

1. Hotărârea nr. 24/11 februarie 2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa 

„extraordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba, din data de 11 februarie  2019 ....................................... 6 

2. Hotărârea nr. 25/11 februarie 2019 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale 

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

Alba, asupra drumului judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - 

Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B) ..................................................... 8 

3. Hotărârea nr. 26/11 februarie 2019 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale 

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

Alba, asupra drumului judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - 

Gara Şard Ighiu (DN 74) ..................................................................................................................... 11 

4. Hotărârea nr. 27/11 februarie 2019 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a unor spaţii  în suprafaţă totală de 11 mp, situate în 

unele imobile aflate în administrarea acestei unităţi sanitare şi a documentaţiei de atribuire ............ 15 

5. Hotărârea nr. 28/11 februarie 2019 privind aprobarea valorificării unui volum de 66 mc lemn 

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

A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeşel) ............... 17 

6. Hotărârea nr. 29/11 februarie 2019 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a spaţiului cantină,  în 

suprafaţă desfăşurată de 391 mp, din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nicolae Titulescu nr. 9, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba şi a documentaţiei de 

atribuire ............................................................................................................................................... 19 

7. Hotărârea nr. 30/11 februarie 2019 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al 

orașului Cugir, pentru transmiterea unor imobile, din domeniul public al orașului Cugir și din 

administrarea Consiliului local al orașului Cugir, în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba ............................................................................................. 21 

8. Hotărârea nr. 31/28 februarie 2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa „ordinarăˮ 

a Consiliului Judeţean Alba, din data de 28 februarie 2019 ................................................................ 22 

9. Hotărârea nr. 32/28 februarie 2019 privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia 

ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 31 ianuarie 2019 ................................... 25 

10. Hotărârea nr. 33/28 februarie 2019 privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia 

ședinței „extraordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 11 februarie 2019 ......................... 51 

11. Hotărârea nr. 34/28 februarie 2019 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale 

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

Alba, asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni (DJ 704A) 

- Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107A) ......................................................................................... 61 

12. Hotărârea nr. 35/28 februarie 2019 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale 

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

Alba, asupra drumului judeţean DJ 106E: limită Judeţul Sibiu - Dobra - Şugag ................................ 63 



 
3 

13. Hotărârea nr. 36/28 februarie 2019 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale 

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

Alba, asupra drumului judeţean DJ 107 B: DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi 

- Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu ................................................................................................ 66 

14. Hotărârea nr. 37/28 februarie 2019 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale 

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

Alba, asupra drumului judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu 

Mare - Zlatna (DN74) ......................................................................................................................... 70 

15. Hotărârea nr. 38/28 februarie 2019 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale 

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

Alba, asupra drumului judeţean DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău 

- Șilea - limită Județul Mureș .............................................................................................................. 74 

16. Hotărârea nr. 39/28 februarie 2019 privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii 

private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA-CTTA  S.A. 

Alba ..................................................................................................................................................... 77 

17. Hotărârea nr. 40/28 februarie 2019 privind aprobarea predării temporare în administrare 

Comunei Sântimbru prin Consiliul local al comunei Sântimbru, a tronsonului din drumul 

județean DJ 107L: Sântimbru (DJ 107 B) - Totoi - Teleac (DJ 107), aflat  în intravilanul 

localității Totoi, în vederea modernizării ............................................................................................ 80 

18. Hotărârea nr. 41/28 februarie 2019 privind aprobarea încetării concesiunii către Societatea 

APA CTTA SA Alba asupra bunului imobil „Teren aferent fostei captări de apă puţuri forate 

Pâclişa”, înscris în CF 82768 Alba Iulia - proprietate publică a Judeţului Alba ................................. 83 

19. Hotărârea nr. 42/28 februarie 2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra 

imobilului -  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Muncel, judeţul 

Alba, înscris în CF nr. 105280 Alba Iulia cu nr. cad/top. 105280 ...................................................... 85 

20. Hotărârea nr. 43/28 februarie 2019 privind aprobarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba, la Institutul Regiunilor Europei – IRE ........................................................................ 87 

21. Hotărârea nr. 44/28 februarie 2019 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului 

de funcţii ale Direcţiei Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba ...................................... 88 

22. Hotărârea nr. 45/28 februarie 2019 privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului 

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

Socială şi Protecţia Copilului Alba ..................................................................................................... 91 

23. Hotărârea nr. 46/28 februarie 2019 privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului 

de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Publice Comunitare de 

Evidenţă a Persoanelor Alba ............................................................................................................. 104 

24. Hotărârea nr. 47/28 februarie 2019 privind aprobarea reorganizării aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba ........................................................................................... 125 

25. Hotărârea nr. 48/28 februarie 2019 privind  aprobarea instituirii de restricții temporare 

parțiale de circulație pe drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - 

Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107 I) ................................................................... 132 

26. Hotărârea nr. 49/28 februarie 2019 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 31 din 1 februarie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați  și 

a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și 

Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” ............................................................................................. 135 



 
4 

27. Hotărârea nr. 50/28 februarie 2019 cu privire la validarea Dispoziției Președintelui 

Consiliului Județean Alba nr. 189/18 februarie 2019 privind avizarea Profilului Consiliului de 

Administrație al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. .................................................. 138 

28. Hotărârea nr. 51/28 februarie 2019 privind aprobarea preluării unor imobile din domeniul 

public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliului local al orașului Cugir, în domeniul 

public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba ............................................ 150 

29. Hotărârea nr. 52/28 februarie 2019 cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri 

ale Consiliului Județean Alba privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

asupra unor drumuri judeţene ............................................................................................................ 152 

 

II. DISPOZIȚII EMISE DE PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 

1. Dispoziția nr. 169/4 februarie 2019 privind  constituirea Comisiei de predare temporară în 

administrarea Consiliului Local al Comunei Săsciori a unui tronson din drumului  județean DJ 

670C: Săsciori (DN 67C) - Dumbrava - Câlnic ................................................................................ 170 

2. Dispoziția nr. 170/6 februarie 2019 cu privire la stabilirea unor atribuții privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi cu privire la organizarea, evidenţa şi 

raportarea angajamentelor bugetare şi legale, pentru implementarea Proiectului MODERNIZARE 

DRUM JUDEȚEAN DJ103E: DN1 - GÂRBOVA DE JOS - GÂRBOVIȚA - GÂRBOVA DE SUS, 

JUDEȚUL ALBA”, cod SMIS 125923, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018 172 

3. Dispoziția nr. 171/6 februarie 2019 cu privire la stabilirea unor atribuții privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi cu privire la organizarea, evidenţa şi 

raportarea angajamentelor bugetare şi legale, pentru implementarea Proiectului „Consolidare 

corp drum judetean DJ107K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Intregalde, judeţul Alba, km 

17+700-23+700”, cod SMIS 126106, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3470/19.11.2018 ... 181 

4. Dispoziția nr. 172/7 februarie 2019  privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință 

„extraordinară”, în ziua de 11 februarie 2019 ................................................................................... 190 

5. Dispoziția nr. 173/7 februarie 2019 privind desemnarea unor membri în Comisia de 

disciplină pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba .................................................................................................................................... 191 

6. Dispoziția nr. 175/7 februarie 2019 cu privire la încetarea exercitării cu caracter temporar a 

funcţiei de director medical interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, de către domnul 

Cristian RUGEANU .......................................................................................................................... 192 

7. Dispoziția nr. 176/7 februarie 2019 cu privire la numirea domnului Cristian RUGEANU, în 

funcţia de director medical interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud ............................... 193 

8. Dispoziția nr. 181/14 februarie 2019 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru atribuirea, prin licitaţie deschisă, a contractului de achiziţie publică având ca obiect 

Servicii de supraveghere a lucrărilor – Dirigenție  de șantier pentru obiectivul de investiții: 

Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - 

Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești 

- Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74 (Cerbu): Lot 1 (km 0+000 – km 43+510) și 

Lot 2 (km 43+510 – km 78+420), din cadrul Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I : 

Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani 

- Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium 



 
5 

Sat - DN74 (Cerbu)”,  finantat prin POR  2014-2020, Axa prioritară: 6, Prioritatea de investitie: 

6.1,  COD SMIS 2014+: 108707 ....................................................................................................... 195 

9. Dispoziția nr. 183/14 februarie 2019 privind constituirea Comisiei de disciplină pentru 

funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba .................... 197 

10. Dispoziția nr. 189/18 februarie 2019 privind avizarea Profilului Consiliului de Administrație 

al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. ......................................................................... 199 

11. Dispoziția nr. 190/19 februarie 2019 privind convocarea Consiliului Județean Alba în 

ședința „ordinară”, în ziua de 28 februarie 2019 ............................................................................... 211 

12. Dispoziția nr. 191/19 februarie 2019 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru atribuirea, prin achiziție directă, a contractului de achiziţie publică având ca obiect 

Servicii de informare și publicitate pentru Proiectul „CONSOLIDARE CORP DRUM 

JUDEȚEAN DJ107K: GALDA DE JOS - MESENTEA - BENIC - ÎNTREGALDE, JUDEȚUL 

ALBA, km 17+700 – 23+700”, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3470/19.11.2018, cod 

SMIS 126106 ..................................................................................................................................... 213 

13. Dispoziția nr. 194/22 februarie 2019 privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba domnului vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN, în ziua de 26 

februarie 2019 ................................................................................................................................... 215 

14. Dispoziția nr. 195/25 februarie 2019 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru atribuirea, prin achiziție directă, a contractului de achiziţie publică având ca obiect 

Servicii de informare și publicitate pentru Proiectul „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN 

DJ103E: DN1 - GÂRBOVA DE JOS - GÂRBOVIȚA - GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL 

ALBA”,  finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018 cod SMIS 125923 .................. 216 

 

III. ORDINE EMISE DE PREFECTUL JUDEȚULUI ALBA 

 

1. Ordinul nr. 85/6 februarie 2018 pentru reorganizarea grupurilor de suport tehnic pentru 

gestionarea situaţiilor de urgenţă  ...................................................................................................... 218 

2. Ordinul nr. 87/7 februarie 2018 privind constituirea grupului de lucru pentru întocmirea 

amenajamentelor pastorale în județul Alba  ...................................................................................... 229 

 

 

 

  



 
6 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa „extraordinarăˮ  

a Consiliului Judeţean Alba, din data de 11 februarie  2019 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 11 

februarie  2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 172/7 februarie 2019 privind 

convocarea Consiliului Județean Alba în ședința „extraordinară”, în ziua de 11februarie 2019; 

 - propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 2876/11 februarie 2019 

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

de 11 februarie 2019; 

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

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

ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1.  Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa „extraordinarăˮ a Consiliului Judeţean 

Alba, din data de 11 februarie  2019, care cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

asupra drumului judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - 

Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B) 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

asupra drumului judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara 

Şard Ighiu (DN 74) 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a unor spaţii în suprafaţă totală de 11 mp, situate în unele 

imobile aflate în administrarea acestei unităţi sanitare şi a documentaţiei de atribuire 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

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

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

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

Inițiator: Hațegan Marius Nicolae, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a spaţiului cantină, în suprafaţă 

desfăşurată de 391 mp, din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae 

Titulescu, nr. 9, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba şi a documentaţiei de 

atribuire 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al orașului 

Cugir, pentru transmiterea unor imobile, din domeniul public al orașului Cugir și din 
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administrarea Consiliului local al orașului Cugir, în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

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

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

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

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

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 24 

Alba Iulia, 11 februarie 2019 

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

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

voturi „pentru”. 

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

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

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - 

Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B) 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 11 

februarie  2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

asupra drumului judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - 

Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B); 

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

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

Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - 

Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B); 

- raportul de specialitate nr. 1831/28 ianuarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 

Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - 

Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B), 

respectiv Cad. 1; Cad. 1.1, Cad. 2, Cad. 3, Cad. 4, Cad. 5, Cad. 6, Cad. 7, documentaţii realizate 

de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 

25064/11 decembrie 2018; 

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

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la acest act 

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

drum judeţean, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad 
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S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea U.A.T. - Judeţul 

Alba ca primă înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B), având 

suprafaţa totală identificată de 246692 mp., din care 88653 mp., intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 142L, km 0+008(0+000)=> km 0+280, în suprafaţă totală de 4157 

mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B), situat pe 

teritoriul administrativ al municipiului Aiud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 64 

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

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

 Cad. 1.1 - Tronson DJ 142L, km 0+280=> km 0+286, în suprafaţă totală de 90 mp, 

intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B), situat pe 

teritoriul administrativ al municipiului Aiud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 64 

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

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

 Cad. 2 - Tronson DJ 142L, km 0+286=> km 1+097, în suprafaţă totală de 10501 mp., 

din care 9568 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 

107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 

(DN 14B), situat pe teritoriul administrativ al municipiului Aiud, parte din bunul imobil cuprins 

la poziţia cu nr. 64 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. 

nr. 831/2014; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 142L, km 1+689(1+097)=> km 4+138, în suprafaţă totală de 

34656 mp., din care 13613 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142L: 

Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara 

Podu Mureş (DN 14B), situat pe teritoriul administrativ al municipiului Aiud, parte din bunul 

imobil cuprins la poziţia cu nr. 64 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, astfel cum a fost modificat şi 

completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 4 - Tronson DJ 142L, km 4+138=> km 6+326, în suprafaţă totală de 28931 mp., 

din care 19612 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 

107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 

(DN 14B), situat pe teritoriul administrativ al comunei Rădeşti, parte din bunul imobil cuprins la 

poziţia cu nr. 64 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. 

nr. 831/2014; 

 Cad. 5 - Tronson DJ 142L, km 6+993(6+326)=> km 10+829, în suprafaţă totală de 

52632 mp., din care 16724 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142L: 

Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara 

Podu Mureş (DN 14B), situat pe teritoriul administrativ al comunei Rădeşti, parte din bunul 

imobil cuprins la poziţia cu nr. 64 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, astfel cum a fost modificat şi 

completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 6 - Tronson DJ 142L, km 10+829=> km 16+441, în suprafaţă totală de 74823 

mp., din care 22146 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142L: Ciumbrud 

(DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 

(DN 14B), situat pe teritoriul administrativ al oraşului Teiuş, parte din bunul imobil cuprins la 

poziţia cu nr. 64 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. 

nr. 831/2014; 

 Cad. 7 - Tronson DJ 142L, km 16+441=> km 19+446, în suprafaţă totală de 40902 

mp., din care 2743 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142L: Ciumbrud 

(DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş 

(DN 14B), situat pe teritoriul administrativ al comunei Mihalţ, parte din bunul imobil cuprins la 

poziţia cu nr. 64 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
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atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. 

nr. 831/2014; 

potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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

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

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

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

prezenta hotărâre. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 25 

Alba Iulia, 11 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 din  Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 26 voturi 

„pentru”.  

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

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot:  0 

 

 
 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 25/11 februarie 2019 este publicată și 

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

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - 

Gara Şard Ighiu (DN 74) 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 11 

februarie  2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

asupra drumului judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara 

Şard Ighiu (DN 74); 

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

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

Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu 

- Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74); 

- raportul de specialitate nr. 2405/4 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 

Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de 

Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), respectiv Cad. 1; Cad. 2, Cad. 3, Cad. 4, 

Cad. 5, Cad. 5.1, Cad. 6, Cad. 7, Cad. 7.1, Cad. 8, Cad. 9, Cad. 9.1, Cad. 10, Cad. 10.1, Cad. 11, 

Cad. 11.1, Cad. 12, Cad. 12.1, Cad. 13, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi 

înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 861/15 ianuarie 2019. 

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

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la acest act 

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

drum judeţean, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad 
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S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea U.A.T. - Judeţul 

Alba ca primă înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - 

Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), având suprafaţa totală identificată de 277677 

mp., din care 98613 mp., intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 107H, km 0+013(0+000)=> km 0+175, în suprafaţă totală de 

10406 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de 

Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al oraşului 

Teiuş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 107H, km 0+937(0+175)=> km 1+283, în suprafaţă totală de 

4904 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de 

Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al 

comunei Galda de Jos, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor 

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

astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 107H, km 1+390(1+283)=> km 1+766, în suprafaţă totală de 

5216 mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de 

Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al 

comunei Galda de Jos, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor 

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

astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 4 - Tronson DJ 107H, km 1+899(1+766)=> km 2+529, în suprafaţă totală de 

8840 mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda 

de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al 

comunei Galda de Jos, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor 

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

astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 5 - Tronson DJ 107H, km 2+568(2+529)=> km 5+234, în suprafaţă totală de 

49101 mp., din care 29482 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: 

Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Galda de Jos, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în 

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

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

 Cad. 5.1 - Tronson DJ 107H, km 5+234=> km 5+254, în suprafaţă totală de 294 mp., 

intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău 

- Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Galda de 

Jos, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 6 - Tronson DJ 107H, km 5+254=> km 6+788, în suprafaţă totală de 25640 mp., 

din care 4717 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - 

Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ 

al comunei Galda de Jos, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul 

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

anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 7 - Tronson DJ 107H, km 6+788=> km 9+224, în suprafaţă totală de 45633 mp., 

din care 11302 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - 

Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ 

al comunei Cricău, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor 

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

astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 7.1 - Tronson DJ 107H, km 9+224=> km 9+234, în suprafaţă totală de 142 mp., 

intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău 

- Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Cricău, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin 
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domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a 

fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 8 - Tronson DJ 107H, km 9+234=> km 10+149, în suprafaţă totală de 15475 mp., 

din care 9948 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - 

Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ 

al comunei Cricău, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor 

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

astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 9 - Tronson DJ 107H, km 10+149=> km 11+073, în suprafaţă totală de 14652 

mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - 

Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei 

Ighiu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 9.1 - Tronson DJ 107H, km 11+073=> km 11+083, în suprafaţă totală de 143 

mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - 

Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei 

Ighiu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 10 - Tronson DJ 107H, km 11+083=> km 12+931, în suprafaţă totală de 25938 

mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - 

Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei 

Ighiu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 10.1 - Tronson DJ 107H, km 12+931=> km 12+939, în suprafaţă totală de 117 

mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - 

Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei 

Ighiu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 11 - Tronson DJ 107H, km 12+939=> km 14+514, în suprafaţă totală de 23094 

mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - 

Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei 

Ighiu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 11.1 - Tronson DJ 107H, km 14+514=> km 14+528, în suprafaţă totală de 191 

mp., din care 112 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou 

- Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ 

al comunei Ighiu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care 

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

cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 12 - Tronson DJ 107H, km 14+528=> km 15+202, în suprafaţă totală de 7516 

mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - 

Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei 

Ighiu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 12.1 - Tronson DJ 107H, km 15+202=> km 15+225, în suprafaţă totală de 332 

mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - 

Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei 

Ighiu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 
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 Cad. 13 - Tronson DJ 107H, km 15+225=> km 18+275, în suprafaţă totală de 40043 

mp., din care 34768 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu 

Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Ighiu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul 

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

anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 223 din 30 august 2018. 

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

Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea U.A.T. - Judeţul Alba ca bun aparţinând 

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

hotărâre. 

Art. 4. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în 

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

art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 26 

Alba Iulia, 11 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 din  Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 26 voturi 

„pentru”.  

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

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0  

 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 25/11 februarie 2019 este publicată și 

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

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, a unor spaţii  în suprafaţă totală de 11 mp, situate în unele imobile aflate în 

administrarea acestei unităţi sanitare şi a documentaţiei de atribuire 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 11 

februarie  2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a unor spaţii în suprafaţă totală de 11 mp, situate în unele 

imobile aflate în administrarea acestei unităţi sanitare şi a documentaţiei de atribuire 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie 

publică de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a unor spaţii în suprafaţă totală de 11 

mp, situate în unele imobile aflate în administrarea acestei unităţi sanitare şi a documentaţiei de 

atribuire; 

- raportul de specialitate nr. 2408/4 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 2049/31 ianuarie 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2228/1 februarie 2019. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean 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; 

- contractului de administrare nr. 1324-1479/2004, încheiat între Consiliul Judeţean 

Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

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

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

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

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

al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 119, art. 120 și art. 123 alin. 1 şi 2 din 

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

ulterioare;  

- art. 861 alin. 3, art. 1777-1823 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, 

cu modificările și completările ulterioare); 

- art. 14, art. 15 şi art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 28 alin. 3 şi art. 67 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

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

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

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă închirierea de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a unor 

spaţii în suprafaţă totală de 11 mp, situate în unele imobile aflate în administrarea acestei unităţi 

sanitare, după cum urmează: 

a.) Suprafaţa de 1 mp situat în holul central - lângă liftul de personal – parter, partea 

dreaptă, în sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia din municipiul Alba Iulia, B-dul 

Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba;  
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b.) Suprafaţa de 1 mp situat în holul central - lângă liftul de personal – parter, partea 

stângă, în sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia din municipiul Alba Iulia, B-dul 

Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba; 

c.) Suprafaţa de 1 mp situat în hol – parter - lângă serviciul achiziții, în sediul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia din municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul 

Alba; 

d.) Suprafaţa de 1 mp situat la etajul I pe hol lângă lifturi, în sediul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia din municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba; 

e.) Suprafaţa de 1 mp situat la etajul II - pe hol lângă lifturi, în sediul Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia din municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba; 

f.) Suprafaţa de 1 mp situat la etajul III - pe hol lângă lifturi, în sediul Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia din municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba; 

g.) Suprafaţa de 1 mp situat la etajul IV - pe hol lângă lifturi, în sediul Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia din municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba; 

h.) Suprafaţa de 1 mp situat în Secţia de Oncologie - Ambulatoriu - parter - sala de 

aşteptare, în sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia din municipiul Alba Iulia, B-dul 

Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba; 

i.) Suprafaţa de 1 mp - hol parter -  în sediul Secţiei de Boli Infecţioase a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr. 3, judeţul Alba; 

j.) Suprafaţa de 1 mp situat la etajul I, lângă fişier, în sediul Ambulatoriului de 

Specialitate al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia, str. 

Muşeţelului, nr. 2 judeţul Alba; 

k.) Suprafaţa de 1 mp hol etaj în sediul Dispensarului TBC al Spitalului Judeţean de 

Urgenţa Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia, str. Crişanei, nr. 1A, judeţul Alba. 

Art. 2. Închirierea spaţiilor menţionate la art. 1, se face prin licitaţie publică deschisă cu 

strigare, organizată în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului 

Județean 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, cu 

scopul comercializării produselor de cafetărie.  

Art. 3. Se aprobă documentaţia de atribuire a contractului de închiriere de către titularul 

dreptului de administrare, respectiv Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, conform anexei -

parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 4. 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. 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, Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia; Direcției juridică și relații publice, Direcţiei gestionarea 

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

Consiliului Județean Alba. 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

Nr. 27 

Alba Iulia, 11 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin 3 din  Legea nr. 

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

voturi „pentru”.  

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

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 25/11 februarie 2019 este publicată și 

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

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea valorificării unui volum de 66 mc lemn din specia plop proveniți din 

tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului județean DJ 704 A: DN 7 (Sebeş) - 

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

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 11 

februarie  2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării unui volum de 66 mc lemn din 

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

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

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării unui volum 

de 66 mc lemn din specia plop proveniți din tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului 

județean DJ 704 A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C 

(Sebeşel); 

 - raportul de specialitate nr. 2560/05 februarie 2019 comun,  al Direcției gestionarea 

patrimoniului și al Direcției juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 7058/9 noiembrie 2018 a Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Valea 

Pianului R.A., înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22689/12 noiembrie 

2018; 

 - Contractul de servicii nr. 13746/3778/9 iulie 2018 încheiat între UAT - Județul Alba și 

Ocolul Silvic Valea Pianului R.A. 

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

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit c și art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - art. 1 lit. m, art. 4, art. 13, art. 20 alin. 5 și art. 57 alin. 2 din Regulamentul de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,  aprobat prin H.G. nr. 

715/2017; 

           - pct.10 din Anexa la Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr.83/2019 pentru 

aprobarea Listei prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2019, 

pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art.22 alin.(6) 

din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă valorificarea prin licitație organizată de Ocolul Silvic Valea Pianului 

R.A., ca „masă lemnoasă pe picior“, a unui volum de 66 mc lemn din specia plop proveniți din 

tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului județean DJ 704 A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de 

Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeşel), conform Actului de Punere în 

Valoare  nr. 1139 DJ 704A. 

 Art. 2.  Se aprobă prețul de pornire de 142,71 lei/mc pentru masa lemnoasă identificată în 

cuprinsul Actului de Punere în Valoare nr. 1139 DJ 704 A ca lemn de lucru respectiv de 108,38 

lei/mc pentru masa lemnoasă identificată ca lemn de foc. 
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 Art. 3.  În urma finalizării licitației, Ocolul Silvic Valea Pianului R.A. în calitate de 

organizator, va înregistra la registratura Consiliului Județean Alba documentele justificative din 

care rezultă suma finală la care a fost adjudecată masa lemnoasă prevăzută la art. 1 care se 

constituie venit la bugetul propriu al Județului Alba. 

 Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și 

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

Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Valea Pianului 

R.A., Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică și relaţii publice, Direcţiei 

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

Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 28 

Alba Iulia, 11 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45alin 3 din  Legea nr. 

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

voturi „pentru”.  

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

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

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba a spaţiului cantină,  în suprafaţă desfăşurată de 391 mp, 

din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 9, 

judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba şi a documentaţiei de atribuire 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 11 

februarie  2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a spaţiului cantină, în suprafaţă 

desfăşurată de 391 mp, din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae 

Titulescu, nr. 9, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba şi a documentaţiei de 

atribuire; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie 

publică de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a spaţiului 

cantină, în suprafaţă desfăşurată de 391 mp, din imobilul situat administrativ în municipiul Alba 

Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba şi a 

documentaţiei de atribuire; 

- raportul de specialitate nr. 2575/6 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 390/4 februarie 2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2360/4 februarie 

2019. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean 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; 

- contractului de administrare nr. 2200-1114/2019, încheiat între Consiliul Judeţean 

Alba şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

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

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

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

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

al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 119, art. 120 și art. 123 alin. 1 şi 2 din 

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

ulterioare;  

- art. 861 alin. 3, art. 1777-1823 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, 

cu modificările și completările ulterioare); 

- art. 14, art. 15 şi art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 28 alin. 3 şi art. 67 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 5, art. 112 şi art. 119 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

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

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

 

HOTĂRÂRE 
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Art. 1. Se aprobă închirierea cu destinaţia de preparare a hranei, exclusiv pentru 

beneficiarii instituţionalizaţi pe raza judeţului Alba şi beneficiarii cazaţi în „Centrul de servicii 

comunitare Arnsberg Alba Iulia” de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, a spaţiului cantină în suprafaţă desfăşurată de 391 mp, amplasat la demisolul 

imobilului Centru de servicii comunitare „Arnsberg” Alba Iulia, situat adminsitrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului 

Alba, aflat în administrarea Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 2. Închirierea spaţiilor menţionate la art. 1, se face prin licitaţie publică deschisă cu 

strigare, organizată în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului 

Județean 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. 

Art. 3. Se aprobă Documentaţia de atribuire a contractului de închiriere de către 

titularul dreptului de administrare - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 4. 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. 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, Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcției juridică și relații publice, 

Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 29 

Alba Iulia, 11 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin 3 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 25 

voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 25  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot:  0 

 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 25/11 februarie 2019 este publicată și 

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

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al orașului Cugir, pentru 

transmiterea unor imobile, din domeniul public al orașului Cugir și din administrarea 

Consiliului local al orașului Cugir, în domeniul public al Județului Alba  

și în administrarea Consiliului Județean Alba 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 11 

februarie  2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al orașului 

Cugir, pentru transmiterea unor imobile, din domeniul public al orașului Cugir și din 

administrarea Consiliului local al orașului Cugir, în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate 

Consiliului local al orașului Cugir, pentru transmiterea unor imobile, din domeniul public al 

orașului Cugir și din administrarea Consiliului local al orașului Cugir, în domeniul public al 

Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 2869 din 11 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 120 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 

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

- art. 861 alin. 3, art. 863 lit. e, art. 885 alin. 1 și art. 888 din Noul Cod Civil ( Legea nr. 

287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

- art. 9 alin. 4 și art. 20 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

- pnct. 195 din Decizia Curții Constituționale  nr. 1/2014. 

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

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

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se încuviințează cererea adresată Consiliului local al orașului Cugir pentru 

transmiterea din domeniul public al orașului Cugir și din administrarea Consiliului local al 

orașului Cugir în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

a terenului cu nr. cadastral 75913 în suprafață de 184 mp, având categoria de folosință drum 

(strada Codrului), precum și a terenului cu nr. cadastral 75917 în suprafață de 12099 mp, 

având categoria de folosință drum (strada Dealu). 

 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 Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

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

al orașului Cugir, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 

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

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

Nr. 30 

Alba Iulia, 11 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 din  Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 26 voturi 

„pentru”.  

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

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

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa „ordinarăˮ  

a Consiliului Judeţean Alba, din data de 28 februarie 2019 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 februarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 190/19 februarie 2019 privind 

convocarea Consiliului Județean Alba în ședința „ordinară”, în ziua de 28 februarie 2019; 

 - propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 4033/27 februarie 2019 

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

28 februarie 2019; 

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

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

ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

data de 28 februarie  2019, care cuprinde:  

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

Județean Alba din data de 31 ianuarie 2019 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

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

Județean Alba din data de 11 februarie 2019 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

3. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni (DJ 704A) - 

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

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

asupra drumului judeţean DJ 106E: limită Judeţul Sibiu - Dobra - Şugag 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

asupra drumului judeţean DJ 107 B: DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - 

Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

asupra drumului judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - 

Zlatna (DN74) 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

asupra drumului judeţean DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău - 

Șilea - limită Județul Mureș 
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Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a 

Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA-CTTA  S.A. Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrare Comunei 

Sântimbru prin Consiliul local al comunei Sântimbru, a tronsonului din drumul județean DJ 

107L: Sântimbru (DJ 107 B) - Totoi - Teleac (DJ 107), aflat  în intravilanul localității Totoi, în 

vederea modernizării 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

10. Proiect de hotărâre privind încetarea concesiunii către Societatea APA CTTA SA 

Alba asupra bunului imobil „Teren aferent fostei captări de apă puţuri forate Pâclişa”, înscris în 

CF 82768 Alba Iulia - proprietate publică a Judeţului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului 

-  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Muncel,  judeţul Alba, 

înscris în CF nr. 105280 Alba Iulia cu nr. cad/top. 105280 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba, la Institutul Regiunilor Europei - IRE 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Direcţiei Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii 

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

Protecţia Copilului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii 

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

17. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de 

circulație pe drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - 

Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107 I) 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

18. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

31 din 1 februarie 2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cotei de 

cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala 

Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

19. Proiect de hotărâre cu privire la validarea Dispoziției Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 189/18 februarie 2019 privind avizarea Profilului Consiliului de 

Administrațieal Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. 

Inițiator: Haţegan Marius Nicolae, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unor imobile, din domeniul public al 

Orașului Cugir și din administrarea Consiliului local al orașului Cugir, în domeniul public al 

Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

21. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale 

Consiliului Județean Alba privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea 

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

drumuri judeţene 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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22. Raportul anual de activitate al Președintelui Consiliului Județean Alba cu privire la 

îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Alba, pe anul 2018 

Prezintă: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

23. Planul strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pentru anul 2019 

Prezintă: Simone Albani Rocchetti - consilier judeţean, Preşedintele Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Alba  

 

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

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

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

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

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 31 

Alba Iulia, 28 februarie 2019 

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

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

voturi „pentru”. 

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

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

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară”  

a Consiliului Județean Alba din data de 31 ianuarie 2019 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 februarie  

2019; 

 Luând în dezbatere Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 31 ianuarie 2019, redactat de secretarul județului Alba; 

 Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. f și art. 98 coroborat cu art. 42 alin. 5 din 

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

ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1.  Se aprobă Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 31 ianuarie 2019, conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

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

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

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

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

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 32 

Alba Iulia, 28 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost aprobată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

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

voturi „pentru”. 

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

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

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi, 31 ianuarie 2019,  

cu ocazia şedinţei „ordinară” a Consiliului Judeţean Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr. 19/22 ianuarie 2019 pentru a se întruni în ședința „ordinară”, în data de 31 

ianuarie 2019, ora 11
00

, în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din 

municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba. 

La lucrările şedinţei au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Alba - domnul Ion 

Dumitrel, vicepreşedinţii Consiliului Județean Alba - domnii Dumitru Fulea şi Marius Nicolae 

Haţegan, secretarul Judeţului Alba - domnul Vasile Bumbu, precum și un număr de 26 consilieri 

judeţeni. 

Au participat la ședință în calitate de invitaţi, domnul Matei Drîmbărean – director 

executiv, Direcția Județeană pentru Cultură Alba şi domnul Florin Andonescu - Asociația 

Agenţia Locală a Energiei Alba – ALEA. 

 Au asistat la şedinţă reprezentanți mass-media, administratorul public al Judeţului Alba - 

domnul Dan Mihai Popescu, doamna dr. Teodora Marchidanu – președinte al Comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba,  directori executivi ai direcţiilor şi şefi ai 

serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

Au lipsit de la ședință domnii consilieri județeni Arion Cosmin, Dumitru Bogdan Mihai, 

Mureșan Corneliu şi Uțiu Ioan.  

Domnul consilier județean Albani Rocchetti Simone a intrat în sala de ședință în timpul 

dezbaterii primului proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi 

 

Ședința a început la ora 11
05

. 

  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Buna ziua.  

 Câți colegii sunt prezenţi? 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Sunt prezenți un număr de 28 consilieri județeni. 

 La începutul şedinţei sunt absenţi domnii consilieri judeţeni Albani Rocchetti Simone, 

Arion Cosmin, Dumitru Bogdan-Mihai, Mureșan Corneliu și Uţiu Ioan. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Rugămintea mea e să să fiţi atenţi la momentul în care s-ar putea să fiţi incompatibili sau 

în conflict de interese, vă rog să nu participați la dezbateri şi să nu votaţi acolo unde ar putea să 

fie această situaţie.  

 

Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion Dumitrel propune și solicită 

aprobarea suplimentării ordinii de zi inițială cu încă 3 proiecte de hotărâri, astfel: 

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

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

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

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

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

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

rambursabile 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

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

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba asupra unui bun imobil - proprietate 
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publică a Județului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 

9, județul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Vă propun şi vă rog să fiţi de acord să mai suplimentăm ordinea de zi a ședinței de astăzi 

cu încă trei proiecte de hotărâri: 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Mansardare Policlinică 

(corpuri clădire C şi D) de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba” 

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

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

rambursabile  

 3. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de administrare în favoarea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copiului Alba asupra unui bun imobil-proprietate 

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

9, judeţul Alba. 

 

Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă 3  proiecte de hotărâri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Suplimentarea ordinii dezi a fost aprobată cu un număr de 28 voturi pentru. 

 

  Propunerea a fost aprobată cu un număr de 28 voturi „pentru”: domnul președinte 

DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, 

precum și domnii consilieri județeni: ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius 

Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU 

Simion, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, 

MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, 

PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, 

SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TOMUȘ Dorel și 

URSALEȘ Traian Nicolae. 

 

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi care include şi proiectele de hotărâri care 

suplimentează ordinea de zi 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Şi  Ordinea de zi în ansamblul ei 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Ordinea de zi a fost adoptată cu un număr de 28 voturi „pentruˮ fiind adoptată Hotărârea 

nr. 4/2019.  

 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 28 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 4/31 ianuarie 2019   

28 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBU Nicolae, 

CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, 

GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU 
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Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 

TĂTAR Virgil, TOMUȘ Dorel și URSALEȘ Traian Nicolae. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri   

 

Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată 

 

Au fost supuse dezbaterii următoarele proiecte de hotărâri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Proiectul nr. 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 

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

Blaga, nr. 24, ap. 4, judeţul Alba, înscris în CF nr. 71495-C1-U10 Sebeş cu nr. top. 1645/IV 

 

A intrat în sala de şedinţă domnul consilier județean Albani Rocchetti Simone 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel Olimpiu GIURGIU: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 7 abţineri din partea domnilor consilieri judeţeni Sandea Dorin Gheorghe, Radu Călin, 

Luca Nicolae, Prodan Gheorghe Lucian, Oţoiu Marcel, Puşcă Nicolae şi Dorel Tomuş.  

 Cu un număr de 22 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 5/2019. 

 

 Proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  

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

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

număr de 22 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 5/31 

ianuarie 2019   
22 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, 

CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, 

FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, MORAR Mihai Lucian, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, PONORAN Tudor, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 

Iuliana, TĂTAR Virgil și URSALEȘ Traian Nicolae. 

0 voturi „împotrivă”  

7 abțineri: domnii consilieri județeni: LUCA Nicolae, OȚOIU Marcel, PRODAN 

Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe și TOMUȘ Dorel 

 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

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

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

83030 Sebeş cu nr. top. 1555 

 

Avizele comisiilor de specialitate  
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Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Aş avea o rugăminte. 

 Înainte de a trece la dezbateri și la vot, vă rog să îl ascultați pe domnul director executiv 

Matei Drâmbărean de la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba 

 Ne va face o scurtă prezentare cu privire la documentaţiile privind exercitarea sau 

neexercitarea dreptului de preemţiune.  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Nu va face referire numai la acest proiect de hotărâre, ci în general, la toate situaţiile de 

genul ăsta. 

 Domnul Matei DRÂMBĂREAN - director executiv,Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură Alba: 

 Domnule Preşedinte,  

 domnilor Vicepreşedinţi,  

 domnilor consilieri judeţeni,  

 în legătură cu exercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilelor-monumente istorice, 

Legea privind protejarea monumentelor istorice nr. 422/2001, la art. 4 prevede procedura de 

exercitare a dreptului de preemţiune.  

 Concret, la ce se referă?  

 Imobil, ştiţi bine că înseamnă nu doar o clădire, imobil înseamnă şi terenuri.  

 În Lista monumentelor istorice avem imobil-atât situri arheologice, deci imobil-terenuri, 

cât şi imobil de arhitectură – clădiri sau mai avem o categorie, care nu face obiectul unor drepturi 

de preemţiune, în speţă cimitirele, cimitirele istorice vorbesc, şi monumentele de fond public-

statuia lui Mihai Viteazu cum avem şi noi, în genere statuia lui Avram Iancu...    

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Cum vedem prin comune, oraşe… 

 Domnul Matei DRÂMBĂREAN - director executiv,Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură Alba: 

 Da, Direcţia Judeţeană pentru Cultură fiind instituţie deconcentrată, primeşte toate aceste 

cereri din teritoriu.  

 Acestea sunt solicitate de proprietari, persoane fizice/persoane juridice.  

 În funcţie de competenţă, instituţia noastră exercită dreptul de preemţiune pentru 

monumentele de categoria B.  

 Monumentele de categoria A, intră în competenţa Ministerului Culturii.  

 Dumneavoastră, ca instituţii judeţene şi primăriile, instituţii locale, conform legii, după 

exercitarea dreptului de preemţiune de către Ministerul Culturii, sau după caz de către Direcţia 

Judeţeană pentru Cultură, aveţi un termen de 15 zile în vederea exercitării acestui drept de 

preemţiune.  

 Legiuitorul, şi este şi firesc, dă acest termen indiferent ce se întâmplă.  

 Deci instituţia este notificată, locală sau judeţeană şi are un timp de 15 zile.  

 Din păcate acest termen se prelungeşte pentru că este decizia luată ca să fie toate trecute 

prin consilii, am văzut şi că autorităţile locale, aici aproape că ar trebui şi o modificare la legea 

generală pentru că legea generală spune că termenul de exercitare a dreptului de preemţiune este 

de 45 de zile maxim, ori, vă daţi seama că se scurge un termen de la Direcţia de Cultură sau de la 

Ministerul Culturii, care de multe ori ne dau exercitarea după mai bine de o lună de zile.  

 În fine, astea sunt probleme legate de modul în care se dau răspunsurile.  

 În mod tehnic, pentru că dumneavoastră primiţi aceste dosare, ce se întâmplă?  

 În cazul de faţă, avem Sebeşul, este vorba de o locuinţă care este un apartament în cadrul 

unei clădiri. Am şi scris acolo, dumneavoastră deja şi anul trecut nu v-aţi exercitat dreptul de 

preemţiune, în sensul că şi anul trecut s-a făcut o cerere.  

 Acordul este valabil un an calendaristic, este valabil pentru exercitarea dreptului de 

preemţiune, adică pentru a se face hârtii la notar.  
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 Noi, în Alba Iulia, mai ales că aici o să primiţi foarte multe, avem un sit arheologic de o 

întindere foarte mare, este vorba de situl arheologic de la Apulum.  

 Asta înseamnă că sute de parcele din intravilanul municipiului Alba Iulia, Oraşul de Jos, 

Partoşul, zona Lumea Nouă care sunt situri arheologice de categoria A sau de B, vor face 

obiectul acestor cereri.  

 Spre exemplu, dacă o casă care nu este monument istoric, dar care stă pe un teren care 

este în sit, ea face obiectul dreptului de preemțiune, pentru că notarul nu poate să vadă şi corect, 

legiuitorul vede imobilul şi terenul şi atunci multe vin la dumneavoastră.  

 În general, am avut situaţii, şi domnul preşedinte ştie, când Direcţia de Cultură nu a putut 

să exercite dreptulde preemțiune, că nu aveam finanţare, dar am făcut adrese către Consiliul 

Judeţean Alba, unde am considerat că acele clădiri ar fi importante, şi este un exemplu la Vadu 

Moţilor, unde un imobil a fost achiziţionat de către comună.  

 Şi acum discutam cu domnul primar înainte de a veni la dumneavoastră cu solicitarea, 

pentru că el caută soluţii pentru finanţare, pentru că a fost cumpărat acel imobil, este vorba de o 

casă tradiţională.  

 Şi de asta vroiam să vă spun că este firesc ca să fie informaţi şi domnii consilieri, eu nu 

spun că este o formalitate, dar în cele mai multe cazuri, de exemplu noi în ultimii ani de zile dăm 

continuu nexercitarea dreptului de preemţiune pentru că nu putem să achiziţionăm de exemplu o 

casă, un teren sit arheologic. 

 Adică cu alte cuvinte lăsăm la liber tranzacţia pentru proprietar, că nu putem să 

intervenim.  

 Acum, ca un fapt divers, că noi mai interpretăm, am avut situaţii de genul în care un notar 

ne-a spus să ne exercităm dreptul de preemţiune într-o situaţie în care era un Contract de 

întreţinere, şi atunci am spus: da, dar nu este vânzare-cumpărare este întreţinere, adică cum 

putem noi interveni pestelege? 

 Deci, vedeţi, mai intervin uneori şi interpretări.  

 În general, până de câţiva ani de zile uzanţa era ca în cazul terenurilor, nu se mai cerea de 

la notari, pentru că ei considerau că acela era un teren sit arheologic şi sub el sunt vestigii, dar 

legea nu face distincţie între monumente istorice, poate să fie monument de arhitectură sau poate 

să fie sit arheologic.  

 Din cauza asta o să aveţi foarte multe terenuri în zona Oraşului sau în zona după Stadion, 

Lumea Nouă în care vă exercitaţi, nu vă exercitaţi dreptul de preemţiune pentru că, vedeţi, acel 

teren este o zonă de sit arheologic, deci nu poţi să... 

 Să presupunem că ai achiziţiona o fâşie de teren, ce faci cu ea?  

 Nu ştiu, legea vă permite să vă exercitaţi dreptul de preemţiune, dar ce faceţi cu acel 

teren? Pentru că sub el sunt vestigii.  

 Finanţare există, s-ar putea gândi ideea de organizare a unui parc, a unui parc arheologic, 

dar să vedem ce înseamnă acel lucru?  

 Un parc arheologic există şi avem o şansă, este zona Cetăţii, Cetatea Vauban, în acelaşi 

timp este şi o zonă cu vestigii de arhitectură, dar este şi o zonă cu vestigii arheologice.  

 Avem deja practic un parc arheologic, conservat, restaurat, cu obiective la poarta 

Castrului roman, cu obiective la Drumul roman, cu obiective la Muzeul Principia. 

 Dacă am identifica, dar pentru acest lucru este nevoie nu doar de o parcelă şi ar fi nevoie 

de un Studiu.  

 Dacă se consideră că o anumită zonă din oraş, arheologic ar putea fi achiziţionată să 

facem un parc arheologic, avem zone, care din fericire sunt ale administraţiei, ale statului, de 

exemplu zona de pe Munteniei unde avem Pretorul Guvernatorului, acolo avem o parte din teren 

Primăria Municipiului şi o parte Ministerul Culturii, din păcate nu găsim fonduri ca să-l punem 

în valoare, Pretorul Guvernatorului e un obiectiv foarte important.  

 Eu vă mulţumesc şi oricând, dumneavoastră în mare parte ne cunoaşteţi şi pe adresa 

Direcţiei Judeţene de Cultură puteţi să ne solicitaţi, dar cu siguranţă în momentul în care noi 

considerăm că un teren sau un monument istoric, chiar dacă noi nu avem finanţare, noi o să 

facem o adresă prin care să solicităm dacă puteţi să achiziţionaţi.  

 Vă mulţumesc.                                       

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Adică exact ce spunea domnul professor, să ştie şi colegii, să ştim foarte clar ce valoare 

are. 
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 Domnul consilier județean Dorin Gheorghe SANDEA: 

 Domnule director, ne pare bine că ne-aţi spus punctul dumneavoastră de vedere, cu tot 

respectul însă, se pare că ideea de la care am pornit şi noi când ne-am abţinut, o împărtăşiţi şi 

dumneavoastă. 

 Este nevoie totuşi de o Strategie. 

 Domnule, este vorba, sigur, de un drept, nu legal, ci impus prin lege. 

 Nu numai legal în sens formal, cum spuneam, ci impus prin lege să ne exercităm sau nu 

dreptul la preemţiune în cazul în care proprietarul de drept vrea să-şi vândă proprietatea 

încadrată ca patrimoniu.  

 Deci noi suntem primii care prin lege avem drept de preemţiune, adică ne putem exercita 

sau nu dreptul de a cumpăra de la proprietar ceea ce doreşte să-şi vândă conform legii, dreptul 

proprietarului.  

 Deci este o problemă aici, privind Strategia aceasta. 

 Celebrele Studii de prefezabilitate, de fezabilitate, domnule, cam ce s-ar putea face? 

 Cum spuneaţi, cu terenurile, sunt situaţii, de terenuri care au devenit proprietate prin 

exercitarea folosirii dea lungul anilor, care imediat după ce s-au obţinut se pun în vânzare pe 

parcele. Deci sunt tot felul de situaţii, poate că e ok! 

 Eu aş vrea să ştiu, sigur că dacă sunt litigii, e clar, nu ne putem pronunţa, nu?  

 Că sunt litigii legate de intrarea în proprietate, asta e o altă problemă şi nu e cazul aici. 

 Dar ar trebui să existe totuşi nişte studii, pentru că dumneavoastră, cum spuneaţi, când 

consideraţi că trebuie să ne exercităm dreptul, îl faceţi, în rest, nu vă supăraţi, înregistraţi cererile 

şi ne trimiteţi nouă, fără să vă exercitaţi un punct de vedere clar.  

 Sugeraţi să ne exercităm dreptul de preemţiune sau sugeraţi să nu ne exercităm acest 

drept? 

 Pe criterii ştiinţifice conform unor caracteristici ale clădirii, care a determinat includerea 

în Monitorul Oficial cu tot ce înseamnă motivaţia existenţei bunului acolo.  

 Sigur că problema financiară e clară, noi nu ne putem permite să cumpărăm tot ceea ce 

avem dreptul, să cumpărăm cu rost şi fără rost sau să stânjenim pe cineva să-şi exercite dreptul 

de a-şi vinde proprietatea, nu se pune aşa problema. 

 Se pune problema doar să avem şi noi o Strategie clară cât de cât, un Studiu, nu neaparat 

care să ne oblige, ci un studiu ce s-ar impune unui circuit cultural, unui circuit arhitectural, ce s-

ar putea folosi şi sub ce formă?  

 Inclusiv pe, cum spuneaţi, pe situri, pe terenuri arheologice.  

 Deci asta am dori, pentru că dumneavoastră în majoritatea cazurilor, eu sincer n-am 

înţeles de ce vă rezumaţi la înregistrarea cererii şi ne-o trimiteţi spre a ne pronunţa noi, fără un 

punct de-al dumneavoastră de vedere ştiinţific acolo.  

 Sigur că atunci când consideraţi, că ne-aţi spus acum, aţi facut astfel de adresă separată 

cu motivarea propunerii de achiziţie, locală sau judeţeană a obiectivului.  

 Deci în acest sens aş ruga eu să gândim împreună, sigur nu se poate numai 

dumneavoastră, există şi termenele astea foarte strânse, de multe ori apelaţi şi dumneavoastră să 

vă pronunţaţi clar pentru achiziţie sau preemţiune sau neexercitarea preemţiunii când vine de la 

dumneavoastră, dumneavoastră aveţi nevoie de un sprijin din partea ministerului.  

 E de înţeles lucrul asta, dar trebuie găsită totuşi o soluţie să lucrăm ordonat, pentru că am 

văzut că sunt cazuri de primării, cum spuneaţi, care îşi exercită dreptul de preemţiune şi bine fac, 

zic eu, înseamnă că au o motivaţie, dar totuşi prea lucrăm pe NV, cum să zic? 

 Fără să avem pe masă un astfel de studiu, documentat, justificat, motivat, legat de 

criteriile care au stat la baza introducerii în Lista de monumente - A, B, cum spuneaţi.  

 Deci asta este justificarea deocamdată a abţinerii.  

 Mulţumesc mult.                  

 Domnul Matei DRÂMBĂREAN - director executiv,Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură Alba: 

 Din Lista moumentelor istorice, aşa cum o vedeţi publicată în Monitorul Oficial, nu are în 

spatele ei fiecare obiectiv cu fişe, cu tot. 

 A fost o listă şi a fost perpetuată mai departe. Este o problemă, şi se cunoaşte la nivelul 

ministerului, nu avem coordonate STEREO’70, nu avem foarte, foarte multe lucruri ca să 

delimităm aceste lucruri. 
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 Acum, să revenim, prin acele Planuri Urbanistice Generale am reuşit, cel puţin la nivelul 

municipiului Alba Iulia, să delimităm în coordonate siturile arheologice, să stabilim prin Studiu, 

care este Studiu în sit, care sunt zonele care au fost identificate, care ar putea fi conservate şi 

restaurate şi am menţionat: Zona centrală a Cetăţii, Zona de pe strada Munteniei. 

 Ce se întâmplă? 

 Avem un  termen care trebuie să-l respectăm. Legea nu prevede existenţa unui studiu 

pentru fiecare imobil, pentru că aceste studii se fac general.  

 Vreau să vă spun că nu vreau să ajungem în situaţia jenată, spun eu, cu ce s-a întâmplat 

cu exercitarea dreptului de preemţiune la un patrimoniu, de data asta mobil, Cuminţenia 

Pamântului, în care am avut o mare problemă. Iată, ne-am exercitat dreptul de preemţiune şi n-

am reuşit să mergem cu lucrurile mai departe, asta a fost la minister. 

 Eu tot ce pot să fac, în situaţia în care e monument de categoria A, printre documente 

acest drept îl exercită Ministerul Culturii prima dată şi între documentele pe care Direcţia 

Judeţeană de Cultură le transmite Ministerului Culturii, este un Referat de oportunitate în care 

există o frază foarte importantă care spune că „propunem ca să nu-şi exercite dreptul de 

preemţiune deoarece...”, asta nu-mi interzice legea şi asta pot s-o includ în adresele către 

dumneavoastră, că „în urma analizării situaţiei, Direcţia de Cultură propune neexercitarea 

dreptului de preemţiune...”.  

 Având în vedere că legiuitorul spune că trebuie să fac acest Referat, dar nu spune că 

trebuie să-l trimit şi către autorităţile locale, nu văd de ce nu pot să fac aceasta frază şi să aveţi şi 

dumneavoastră un punct de vedere din partea unei ale instituţii. 

 Vă mulţumesc.                  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Mulţumesc domnule director, mulţumesc domnule profesor Sandea.  

 Într-adevăr, nu există Fişe, dar noi de anul ăsta, prin Strategia pe care am aprobat-o, la 

Arhitectul Şef am prins şi o să avem un Compartiment care se va ocupa de domeniul ăsta şi vom 

începe exact în baza Strategiei, cu identificarea şi fişarea acelor monumente, care vedeţi, au fost 

scrise dar nu există nimic, doar denumirea de monument. 

 S-ar putea ca unele analizate să nu îndeplinească condiţiile reale, să fie monument, şi 

atunci va trebui să propunem noi Direcţiei, Ministerului să le scoată, cum se spune, să facem 

curăţenie. 

 Poate vor fi adăugate monumente, poate se va propune să fie unele retrase.  

 Dar nu există Fişe şi atuncea vedeţi, dacă ei n-au mai puţin noi.  

 De asta noi o să ne ocupam de aceste Fişe.  

 Vă mulţumesc.  

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Deci Proiectul de hotărâre nr. 2 

 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au dat aviz favorabil. 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 7 abţineri din partea grupului de consilieri judeţeni ai Partidului Social Democrat 

prezenți. 

 Cu un număr de 22 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 6/2019.  

 

Proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra 

imobilului -  monument istoric, situat în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba, 

înscris în CF nr. 83030 Sebeş cu nr. top. 1555 a fost aprobat cu un număr de 22 de voturi 

„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 6/31 ianuarie 2019   

22 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, 

CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, 
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FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, MORAR Mihai Lucian, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, PONORAN Tudor, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 

Iuliana, TĂTAR Virgil și URSALEȘ Traian Nicolae. 

0 voturi „împotrivă”  

7 abțineri: domnii consilieri județeni: LUCA Nicolae, OȚOIU Marcel, PRODAN 

Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe și TOMUȘ Dorel 

 

 Domnul consilier județean Dorin Gheorghe SANDEA: 

 Eu înţeleg perfect ce înseamnă după neexercitarea preemţiunii. 

 Să presupunem că ne exercităm dreptul de preemţiune. 

 Tehnica achiziţiei şi valorile, este clar - nu se poate plăti cât se cere, se fac studii... 

 Dar aici este vorba de faptul că sunt bunuri de patrimoniu naţional, judeţean, local 

ş.a.m.d.  

 Sunt trecute acolo şi suntem instituţie de stat care trebuie să ne exercităm în cunoştinţă de 

cauză, pe baza unei Strategii, sigur punctual, e dificil, cum spunea şi domnul director, punctual 

să zicem nu e cazul, nu e cazul, şi este totuşi o Strategie, pe clădiri, pe arhitectură, pe artă, pe 

ceva, nişte criterii, un fir director acolo, care să ne permită să luăm astfel de decizii.  

 Faptul că a fost de acord domnul director să ne spună clar măcar concluzia din punct de 

vedere a unei instituţii de specialitate, poziţia dânşilor, mi se pare foarte corect pentru că există o 

altă etapă şi o altă rugăminte a noastră de viitor: cine urmăreşte şi ce drepturi legale are Direcţia 

de Cultură de exemplu, în afară de Consiliul Judeţean, în afară de primării, să urmărească dacă 

toate restricţiile şi cerinţele drept de patrimoniu, indiferent de cumpărător, sunt respectate?  

 Se fac astfel de rapoarte?  

 Putem intra şi noi într-un astfel de raport? 

 Pentru că noi nu ne exercităm dreptul, primăriile nu-şi exercită dreptul...        

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Numai Direcţia de Cultură.  

 Domnul consilier județean Dorin Gheorghe SANDEA: 

 Caracterul de monument istoric rămâne şi după vânzări, conform legii? 

 A urmărit cineva lucrurile astea?... 

 Există astfel de situaţii, de analize, de rapoarte?  

 Pentru că răspunde, după părearea noastră  de toate, inclusiv ce se întâmplă post-vânzări 

la aceste proprietăţi de patrimoniu. 

 Sigur dreptul proprietarului de a vinde indiscutabil nu punem în discuţie acest lucru, la o 

valoare sigur negociată de dânsul şi cu un cumpărător de bună credinţă, vânzător de bună 

credinţă/ cumpărător de bună credinţă.  

 Aici este vorba însă de altceva. Ce determină aceste bunuri să fie patrimoniu?  

 Se respectă, nu se respectă, există sau nu o Strategie?  

 Mulţumesc. 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Și după vânzare-cumpărare, cumpărătorul are obligaţia sa respecte legislația în vigoare cu 

privire la imobilele monument istoric. 

 Acel bun este grevat de această sarcină. 

 Domnul consilier județean Simion CREȚU: 

 Dacă facem dezbatere, mă înscriu şi eu! 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Haideţi că nu mai facem dezbateri, că problema e foarte clară. 

 Domnul consilier județean Simion CREȚU: 

 Pomeneam şi eu care nu mi-s clare, dar... 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Cred că sunt foarte clare...  

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Domnule consilier județean Sandea, aşa cum e făcută acum Legea nr. 422, noi nu putem 

cumpăra nimic.  

 Este imposibil să cumpărăm, şi domnul secretar v-a spus aici.  

 În 15 zile trebuie să-ţi valorifici un drept şi valorificarea asta înseamnă să ai şi banii, să 

accepţi preţul, să ai şi banii să-i plăteşti omului, că aşa ceva nu se poate face în 15 zile.  
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 Deci cum îi făcută legea acum, nu putem cumpăra nimic, decât dacă acel vânzător doreşte 

să ne transmită nouă bunul respectiv şi stă după Consiliul Judeţean până-şi face toate procedurile 

de achiziţie, de evaluare şi ulterior. 

 Dar aşa cum e făcută legea, nu se poate în acel termen foarte scurt să derulezi toate 

procedurile legale.    

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Proiectul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a 

Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

Domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian nu a participat la dezbateri 

 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Nu participă la dezbateri domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 28 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 7.  

 Domnul consilier județean Prodan Gheorghe Lucian nu a participat la vot. 

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a fost aprobat cu un număr de 28 de voturi 

„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 7/31 ianuarie 2019   

28 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, 

CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, 

FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR 

Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUȘCĂ Nicolae, 

RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 

Iuliana, TĂTAR Virgil, TOMUȘ Dorel și URSALEȘ Traian Nicolae. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

Domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian nu a participat la vot 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

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

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

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

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian nu a participat la dezbateri 

 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Nu participă la dezbateri domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian. 
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Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 

 Abţinere! 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 O abţinere din partea domnului consilier judeţean Traian Nicolae Ursaleş. 

 Cu un număr de 27 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 8.  

 Domnul consilier județean Prodan Gheorghe Lucian nu a participat la vot. 

 

Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru  personalul 

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

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

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare a fost 

aprobat cu un număr de 27 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 8/31 ianuarie 2019   

27 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, 

CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, 

FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR 

Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUȘCĂ Nicolae, 

RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 

Iuliana, TĂTAR Virgil și TOMUȘ Dorel. 

0 voturi „împotrivă”  

1 abținere: domnul consilier județean URSALEȘ Traian Nicolae 

Domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian nu a participat la vot 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

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

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

pentru anul şcolar 2019– 2020 

 

Domnii consilieri județeni CHERECHEȘ Ioan Dan, SANDEA Dorin Gheorghe și  

ŞARLEA Iuliana nu au participat la dezbateri 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

Domnii consilieri județeni CHERECHEȘ Ioan Dan, SANDEA Dorin Gheorghe și  

ŞARLEA Iuliana nu au participat la dezbateri 
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Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 26 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 9. 

Fac menţiunea că domnii consilieri județeni CHERECHEȘ Ioan Dan, SANDEA Dorin 

Gheorghe și  ŞARLEA Iuliana nu au participat la vot 

 

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

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

pentru anul şcolar 2019– 2020 a fost aprobat cu un număr de 26 de voturi „pentru”, fiind 

adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 9/31 ianuarie 2019   

26 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHIRIAC 

Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, 

GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU 

Călin, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, TOMUȘ Dorel și URSALEȘ 

Traian Nicolae. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

Domnii consilieri județeni CHERECHEȘ Ioan Dan, SANDEA Dorin Gheorghe și  

ŞARLEA Iuliana nu au participat la vot 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

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

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

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

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Domnule Preşedinte, aş dori o scurtă intervenţie la acest proiect de hotărâre. 

 Aş dori să reflectăm un pic asupra sumei de pornire a licitaţiei de 85 de lei de la art. 2, 

pentru că acest Ocol Silvic „Valea Pianului” face licitaţia în baza unui Contract de prestări 

servicii încheiat cu Consiliul Judeţean Alba, în baza căruia noi trebuie să plătim acestui Ocol 

pentru că face această licitaţie, 5000 lei fără TVA, deci cu TVA 5950 de lei.  

 Prin pornirea licitaţiei de la 85 de lei pentru acest serviciu, s-ar încasa, dacă eventual 

licitaţia nu se duce mai sus, o sumă inferioară sumei pe care noi trebuie s-o plătim pentru acest 

serviciu.  

 Solicitarea mea ar fi să reflectăm, să mărim puţin acest 85 de lei de la pornire, ca să 

acopere măcar suma de bani pe care noi trebuie s-o plătim Ocolului Silvic, care ne face licitaţia.    

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Am înţeles.  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 85 de lei este preţul care a fost preluat din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase 

aprobat prin H.G. nr. 715... 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
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 Am văzut nişte tabele, dar suntem proprietari.Acuma suntem proprietari şi în speţă... 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Nu putem dacă nu e clară treaba. 

 Noi, săptămâna viitoare o să mai facem o şedinţă, şi până o lămurim ne ajută și domnul 

consilier județean Mihai Morar. 

 Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Consiliul Judeţean fiind proprietar, conform legislaţiei în vigoare, proprietarul poate 

stabili preţul de pornire. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Ca o chestiune de principiu. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Sigur că da. 

 Nu, atunci amânam, o retragem şi o amânam ,o să mai facem o sedinţă…   

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Ideea nu e de a obţine un venit, ci cât de cât să acoperim cheltuiala. 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Dacă aveam 1000 de mc, atuncea era altă treabă, acopeream cheltuiala.  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Atunci o amânam, o retragem pentru a o amâna pentru data viitoare ca să fie lucrurile 

măcar bine făcute. 

 Deci Proiectul de hotărâre nr. 6 îl amânam până la următoarea şedinţă.   

  

Proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării unui volum de 66 mc lemn din 

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

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

fost retras de pe ordinea de zi de către initiator în urma dezbaterilor, motiv pentru care nu a 

mai fost supus votului consilierilor județeni 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 7. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

Alba, asupra drumului judeţean DJ 750G: DN 75 – Ocoliş 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 29 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 10.  

 

Proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

Alba, asupra drumului judeţean DJ 750G: DN 75 – Ocoliş a fost aprobat cu un număr de 29 

de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 10/31 ianuarie 

2019   

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, 

CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, 

FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR 
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Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 

Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, 

STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TOMUȘ Dorel și URSALEȘ Traian 

Nicolae. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 8. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

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

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

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 29 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 11.  

Proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

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

Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7 a fost aprobat cu un număr de 29 

de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 11/31 ianuarie 

2019   

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, 

CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, 

FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR 

Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 

Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, 

STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TOMUȘ Dorel și URSALEȘ Traian 

Nicolae. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 9. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

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

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

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 29 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 12.  

 

Proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

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

- Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D)  a fost aprobat cu un număr de 29 de 

voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 12/31 ianuarie 

2019   

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, 

CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, 

FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR 

Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 

Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, 

STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TOMUȘ Dorel și URSALEȘ Traian 

Nicolae. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

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

administrate de Consiliul Judeţean Alba la data de 31 decembrie 2018 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

 M-am uitat pe câteva drumuri pe care umblu şi pe care le cunosc şi vreau să vă spun de 

Șugag-Oaşa care e un drum, zic eu, destul de rău, ca după război aş zice...  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Nu-i judeţean. E naţional. 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

 E naţional, bine.  

 Odată ăla ar fi unu, Ciumbrud-Păgida-Gâmbaş,. 

 Am înţeles că se lucrează la Păgida-Gâmbaş. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Da. 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

 Însă sunt mulţi cetăţeni care fac primăvară-vară-toamnă, naveta Păgida-Gâmbaş-

Ciumbrud pe scurtătura drumului, sunt zilieri foarte mulţi care lucrează la cei care au culturile de 

trandafiri. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Da, da. 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

 După o ploaie serioasă, nu mai este practicabil drumul acela, nici cu bicicleta, decât pe 

jos şi pe jos - în cizme. 

 Și e de groază, ar fi bine cumva să prioritizăm drumul de la Ciumbrud la Păgida, nu doar 

Păgida-Gâmbaş. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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 Am înţeles.  

 Am făcut aşa, ţinând seama că într-adevăr se circulă mai rar, dar ăsta a fost întreţinut, 

pietruit, eu am fost şi astă vară şi după ploaie pe drum şi s-a putut merge cu maşina mică cum ar 

veni, dar o să continuăm să-l întreţinem şi pe viitor. 

 Să sperăm că bugetele pe viitor ne vor permite ... 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

 Iar toamna, când trebuie să culeagă cei care au acolo suprafeţele cultivate se împotmolesc 

acolo după ploaie. 

 Când e uscat, e uscat...   

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Aici vreau să vă spun, că ştiu precis drumul. 

 Există două locuri în care într-adevăr se strânge apa. Astă vară s-a pus piatră... 

 Însă am o rugăminte la cei care lucrează acolo, că lucrează la vii sau jos la agricol, să-şi 

cureţe tractoarele şi maşinile când vin cu ele pe drumul judeţean, că aşa se pune problema, că ei 

pe urmă îşi murdăresc maşinile de teren, mă înţelegeţi? 

 Discutând lucrurile aşa cum sunt, însă revenind la ce aţi spus dumneavoastră, noi l-am 

întreţinut şi-l vom întreţine astfel încât. Să fie practicabil 

 Pe planul următor o să discutăm împreună şi o să găsim o soluţie. 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

 Aşa, şi ar fi Gârbova de Jos- Gârbova de Sus...  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Da, deja se lucrează...  

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

 În septembrie s-a predat amplasamentul, dar cetăţenii de acolo mi-au spus: „măi, e politic 

predat amplasamentul? că nu s-a început nicio lucrare?”  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 S-a lucrat. 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

 N-am văzut nimic, nicio lucrare. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Haideţi să vă spun, noi avem acolo următorul lucru: trebuie să rezolvăm anumite porţiuni 

din reţeaua de alimentare cu apă.  

 Deci s-a lucrat ce s-a putut lucra, acum APA-CTTA trebuie să înceapă lucrul mai cu 

nădejde, că nu l-au început, că n-au avut Autorizaţia de construire, din câte știu. 

 Și vor începe lucrul. Anul ăsta aşa ne dorim să finalizăm. 

 Acuma că suntem aici, noi nu prea am făcut chestii politice      

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

 Da, da, ne mulţumim, că doar de lăudăm cu lucrul. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Și cu lucrul, Căline! 

 Acum suntem aici împreună, noi nu prea am făcut chestii politice, că nici măcar nu i-am 

laudat, nu şi dacă e voba să vorbim de 200 de voturi la 100 de miliarde de lei. 

 N-am discutat politic, am discutat împreună, că împreună le hotărâm, să aibă şi oamenii 

ăia ...        

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

 Ei aşa au crezut, bă, voi doar v-aţi lăudat, aşa ... 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Spune-le că de data asta nu ne-am laudat!  

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

 Mulțumesc. 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Atenţie la obiectul Proiectului de hotarâre, e starea de viabilitate a drumurilor judeţene la 

data de 31 decembrie 2018, nu proiecte de viitor. 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

 Dacă tot s-a discutat. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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 Da, bine, e corect.  

 Mulţumesc mult.  

 Mulţumesc, e bună discuţia. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 29 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 13.  

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor judeţene, 

administrate de Consiliul Judeţean Alba la data de 31 decembrie 2018 a fost aprobat cu un 

număr de 29 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 13/31 

ianuarie 2019   

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, 

CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, 

FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR 

Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 

Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, 

STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TOMUȘ Dorel și URSALEȘ Traian 

Nicolae. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

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

Energiei Alba – ALEA 

 

Domnul consilier județean TĂTAR Virgil nu a participat la dezbateri 

 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Domnul consilier județean Virgil Tătar nu participă la dezbateri. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

  

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 

 Am eu o întrebare!  

 Să înţeleg că până acum, Consiliul Judeţean Alba n-a fost membru în ALEA? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Ba da. Doar cine l-a înfiinţat?  

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 

 Da, dar am înţeles prin proiectul de hotărâre că modificarea e doar în scopul posibilităţii 

să fie finanţat.  

 Şi până acum, când a fost finanţat... 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Nu. Ce am avut până acum, a fost pe Proiecte, doar le ştiţi. Am plătit pe anumite 

Proiecte...  
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 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 

 Păi din câte mi-aduc eu aminte, anul trecut a fost finanțat cu 70000 de lei. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Exact, a fost pe Proiectele respective... 

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 

 Oricum, sper ca ALEA să nu mai ceară bani. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Am înţeles. 

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 

 Oricum, nu i-am votat şi nu-i votez. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Bine, domnule Ursaleș 

 Domnul consilier județean Marcel OȚOIU: 

 Pe Proiectul ALEA, am înţeles, păstrăm proporţiile. 

 Sigur că da şi nevrând să deranjăm deloc, înţelegem care este menirea acestei...  

 Pentru că anul trecut noi am aprobat Strategia de dezvoltare energetică, este firesc şi 

normal să avem de grijă de ea şi s-o punem în aplicare, dar aveam o întrebare, sigur uitându-mă 

peste documentaţie, aveam o singură întrebare: managementul de top de la ALEA, mă gândesc 

că am văzut foarte multe Proiecte şi Strategia dânşilor este de a lucra pe Proiecte.  

 Este firesc, este normal atunci, ca împreună cu UAT-urile, bănuiesc că UAT-urile sunt 

cele care sunt beneficiarii direcţi, nu?... ai activităţii pe care dumneavoastră o desfăşuraţi, pentru 

că vad o gamă variată de servicii care toate pot fi conchise într-un singur cod CPV care înseamnă 

consultanţă.  

 E corect?   

 Domnul Florin Andronescu - Asociația Agenţia Locală a Energiei Alba - ALEA: 

 Corect. 

 Domnul consilier județean Marcel OȚOIU: 

 Deci este corect.  

 Atunci nu este firesc şi normal ca finanţarea dumnevoastră să intervină prin, nu mă 

adresez dumneavoastră în mod direct acum, ci e o întrebare adresată Consiliului Judeţean Alba, 

dacă această finanţare, care ne este propusă prin modificarea Statutului dumneavoastră, nu se 

poate realiza prin UAT-urile cu care dumneavoastră încheiaţi Proiecte?   

 Domnul Florin Andronescu - Asociația Agenţia Locală a Energiei Alba - ALEA: 

 Dacă pot să fac câteva precizări, ca să clarificăm lucrurile. 

 Noi ca ONG-Asociaţie, mai avem 8 UAT - Primării, membri ai noştri care plătesc 

cotizaţie, în baza Statutului.  

 Cu aceştia avem, să zic, o relaţie specială.  

 Însă, cu Consiliul Judeţean Alba, care este membru fondator al Agenţiei, de fapt 

promotorul apariţiei, aici vreau să punctez că a fost o notaţie puţin binevoitoare a domnului 

Ursaleş, că nu facem nimic.  

 L-am rugat şi...   

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Rugămintea mea e să nu apreciaţi dumneavoastră ce spun consilierii judeţeni, bine?  

 Domnul Florin Andronescu - Asociația Agenţia Locală a Energiei Alba - ALEA: 

 ...neacoperite, dar ce vreau să spun? 

 Facem o serie de activităţi generale la nivel de judeţ.  

 Mai nou, anul trecut, prin acea Strategie energetică, am avut şi până anul trecut 

Masterplanul energetic în care spuneam la nivel de judeţ, nespecificând pe UAT cutare. 

 Adică în general, tuturor celor care aveau nevoie, noi îi susţineam. Şi atunci această 

susţiere pe care dumneavoastră o veţi analiza la momentul potrivit la buget în baza unui program 

de activitate, justifică solicitarea noastră.  

 Repet, în baza unor activităţi generale, nu specifice la anumite UAT-uri. Pentru că facem 

în cadrul Strategiei, şi care a fost dezbătută şi de dumneavoastră. 

 Multe ne propunem şi n-o să putem să facem totul. Noi suntem un ONG cu 3 persoane, 

însă ceea ce ne asumăm în mod sigur noi încercăm să facem.  

 Şi acest sprijin, de fapt legalizarea în Statut, probabil a fost implicit de la începutul 

înfiinţării Agenţiei.  



 
43 

 Asta vreau să se clarifice, un leu dacă se dă, se dă pentru acest scop, deci clar şi în mod 

evident.   

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 

 Foarte scurt, în primul rând vreau să amintesc domnului Florin Andronescu că nu am 

spus că ALEA nu face nimic, astăzi, în şedinţa asta.  

 De ce am fost şi sunt antiALEA, să zic aşa - datorită faptului că nu mi se pare normal ca 

un director al unei agenţii să ceară bani la Consiliul Judeţean Alba, atât timp cât dânsul, ca PFA, 

încheie contracte pe aceeaşi consultanţă cu Primării din judeţ.  

 Este şi imoral şi ilegal şi conflict de interese şi tot ce doriţi dumneavoastră.  

 Am încheiat.     

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Mulţumesc mult. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

 Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 9 abţineri din partea domnilor consilieri judeţeni Sandea Dorin Gheorghe, Radu Călin, 

Luca Nicolae, Prodan Gheorghe Lucian, Oţoiu Marcel, Puşcă Nicolae, Tomuş Dorel, Feneşer 

Gheorghe, Ursaleş Traian Nicolae.  

 Nu a participat la dezbateri şi la vot domnul Virgil Tătar.  

 Cu un număr de 19 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 14.  

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației „Agenţia Locală a 

Energiei Albaˮ - ALEA a fost aprobat cu un număr de 19 de voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 14/31 ianuarie 2019   

19 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, 

CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, 

FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

PONORAN Tudor, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile şi ŞARLEA Iuliana. 

0 voturi „împotrivă”  

9 abțineri: domnii consilieri județeni: FENEȘER Gheorghe, LUCA Nicolae, OȚOIU 

Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin 

Gheorghe, TOMUȘ Dorel și URSALEȘ Traian Nicolae 

Domnul consilier județean TĂTAR Virgil nu a participat la vot 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

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

specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 



 
44 

 O abţinere din partea domnului consilier judeţean Traian Nicolae Ursaleş 

 Cu un număr de 28 de voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 15.  

 

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba a fost aprobat cu un număr de 28 de voturi „pentru”, 

fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 15/31 ianuarie 2019   

28 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, 

CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, 

FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR 

Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 

Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, 

STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și TOMUȘ Dorel. 

0 voturi „împotrivă”  

1 abținere: domnul consilier județean URSALEȘ Traian Nicolae  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

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

163/28 iunie 2018 privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de 

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

stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, personal care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. 

IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

Domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian nu a participat la dezbateri 

 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Nu participă la dezbateri domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian.  

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 28 de voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 16.  

 Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian.  

 

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

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

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

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

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

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

ulterioare a fost aprobat cu un număr de 28 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 16/31 ianuarie 2019   
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28 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, 

CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, 

FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR 

Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUȘCĂ Nicolae, 

RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 

Iuliana, TĂTAR Virgil, TOMUȘ Dorel și URSALEȘ Traian Nicolae. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

Domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian nu a participat la vot 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

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

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

Iulia cu SC Balea Trans Service SRL 

 

Domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian nu a participat la dezbateri 

 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Nu participă la dezbateri domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian.  

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Nu a articipat la vot domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian.  

 2 abţineri: din partea domnului Preşedinte Ion Dumitrel şi a domnului conilier județean 

Luca Nicolae. 

 Cu un număr de 26 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 17.  

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin Act adiţional, a termenului 

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

Iulia cu SC Balea Trans Service SRL a fost aprobat cu un număr de 26 de voturi „pentru”, fiind 

adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 17/31 ianuarie 2019   

26 voturi „pentru”: domnii vicepreședinți FULEA Dumitru și HAȚEGAN Marius 

Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, 

CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul 

Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, 

GIURGIU Marcel Olimpiu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 

PONORAN Tudor, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION 

Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TOMUȘ Dorel și URSALEȘ 

Traian Nicolae. 

0 voturi „împotrivă”  
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2 abțineri:  domnul președinte DUMITREL Ion și domnul consilier județean Luca 

Nicolae 

Domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian nu a participat la vot 

 

Continuă şedinţa cu dezbaterea proiectelor de hotărâri pentru care a fost aprobată 

suplimentarea ordinii de zi 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Ordinea de zi suplimentară 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Mansardare Policlinică 

(corpuri clădire C şi D) de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba” 

 

Domnii consilieri județeni PRODAN Gheorghe Lucian și CREȚU Simion nu au 

participat la dezbateri 

 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Nu participă la dezbateri şi la vot domnii consilieri judeţeni Prodan Gheorghe Lucian şi 

Creţu Simion. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 27 de voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 18.  

Domnii consilieri județeni PRODAN Gheorghe Lucian și CREȚU Simion nu au 

participat la vot 

 

Proiectul de  hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 

documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Mansardare Policlinică 

(corpuri clădire C și D) la Spitalul Județean de Urgență Alba” a fost aprobat cu un număr de 27 

de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 18/31 ianuarie 

2019   

27 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, 

CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, FENEȘER 

Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR Mihai Lucian, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, 

SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR 

Virgil, TOMUȘ Dorel și URSALEȘ Traian Nicolae. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

Domnii consilieri județeni PRODAN Gheorghe Lucian și CREȚU Simion nu au 

participat la vot 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 

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

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

rambursabile 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 29 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 19.  

 

 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 alineatul 1 al Hotărârii 

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

rambursabile a fost aprobat cu un număr de 29 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 19/31 ianuarie 2019   

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, 

CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, 

FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR 

Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 

Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, 

STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TOMUȘ Dorel și URSALEȘ Traian 

Nicolae. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 3. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de administrare în favoarea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copiului Alba asupra unui bun imobil-proprietate 

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

9, judeţul Alba 

 

Domnul consilier județean RADU Călin nu a participat la dezbateri 

 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Nu participă la dezbateri domnul consilier judeţean Radu Călin. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  
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Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 28 de voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 20.  

 Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Radu Călin. 

 

Proiectul de hotărâre privind instituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției 

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

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

9, județul Alba a fost aprobat cu un număr de 28 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 20/31 ianuarie 2019   

28 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, 

CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, 

FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR 

Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 

Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 

Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TOMUȘ Dorel și URSALEȘ Traian Nicolae. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

Domnul consilier județean RADU Călin nu a participat la vot 

 

Raportul anual de activitate al Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba pentru 

perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Aveţi primit Raportul anual de activitate al Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba 

pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018, prezentat de domnul Vasile Bumbu.  

 Dacă aveţi întrebări?  

 Nu?  

 

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

Alba pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

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

Alba pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018. 

 Doamna dr. Teodora Marchidanu este aici dacă cineva are întrebări?  

 Vă mulţumesc.  

 

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

Județean Alba din data de 11 decembrie 2018 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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 Pe urmă o să avem aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței 

„extraordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 11 decembrie 2018, redactat de 

domnul secretar al Judeţului -Vasile Bumbu 

Se trece la votul privind aprobarea Procesului verbal 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 29 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 21.  

 

Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului Județean Alba 

din data de 11 decembrie 2018 a fost aprobat cu un număr de 29 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 21/31 ianuarie 2019   

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, 

CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, 

FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR 

Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 

Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, 

STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TOMUȘ Dorel și URSALEȘ Traian 

Nicolae. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri   

 

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

Județean Alba din data de 13 decembrie 2018 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Avem de asemenea aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a 

Consiliului Județean Alba din data de 13 decembrie 2018, redactat de domnu secretar al 

Judeţului -Vasile Bumbu 

 

 Se trece la votul privind aprobarea Procesului verbal 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 29 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 22.  

 

Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din 

data de 13 decembrie 2018 a fost aprobat cu un număr de 29 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 22/31 ianuarie 2019   

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, 

CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, 

FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR 

Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 

Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, 

STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TOMUȘ Dorel și URSALEȘ Traian 

Nicolae. 

0 voturi „împotrivă”  
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0 abțineri   

 

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

Județean Alba din data de 7 ianuarie 2019 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Şi aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 7 ianuarie 2019, redactat de domnu’ Secretar al Judeţului -Vasile 

Bumbu 

 

Se trece la votul privind aprobarea Procesului verbal 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva? 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 29 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 23.  

 

Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului Județean Alba 

din data de 7 ianuarie 2019 a fost aprobat cu un număr de 29 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 23/31 ianuarie 2019   

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, 

CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, 

FENEȘER Gheorghe,FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR Mihai 

Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe 

Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, 

STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TOMUȘ Dorel și URSALEȘ Traian 

Nicolae. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri   

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Mulţumim.  

 Ne vom întâlni, cred că miercuri, pentru a aproba un proiect de hotărâre privind 

închirierea unui spațiu de către Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului şi 

poate mai găsim încă vreo două, trei proiecte de hotărâri să le aprobăm.  

 Mulţumim mult şi sănatate, un an bun şi să facem dezvoltare. 

 

Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „ordinarăˮ a 

Consiliului Județean Alba din data de 31 ianuarie  2019. 

 

PREŞEDINTE,                SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

           Ion DUMITREL                    Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Redactat: VASILE BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară”  

a Consiliului Județean Alba din data de 11 februarie 2019 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 28 

februarie  2019; 

 Luând în dezbatere Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a 

Consiliului Județean Alba din data de 11 februarie 2019, redactat de secretarul județului Alba; 

 Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. f și art. 98 coroborat cu art. 42 alin. 5 

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

completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1.  Se aprobă Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a 

Consiliului Județean Alba din data de 11 februarie 2019, conform anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

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

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

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

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

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 33 

Alba Iulia, 28 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost aprobată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

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

30 voturi „pentru”. 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 30  

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

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi, 11 februarie 2019,  

cu ocazia şedinţei „extraordinară” a Consiliului Judeţean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr. 172/7 februarie 2019 pentru a se întruni în ședință „extraordinară”, în data 

de 11 februarie 2019, ora 11
00

, în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ 

din municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba. 

La lucrările şedinţei au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Alba - domnul Ion 

Dumitrel, vicepreşedinţii Consiliului Județean Alba - domnii Dumitru Fulea şi Marius Nicolae 

Haţegan, secretarul Judeţului Alba - domnul Vasile Bumbu, precum și un număr de 23 

consilieri judeţeni. 

 Au asistat la şedinţă reprezentanți mass-media, administratorul public al Judeţului Alba 

- domnul Dan Mihai Popescu, directori executivi ai direcţiilor şi şefi ai serviciilor şi birourilor 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 Au lipsit de la ședință domnii consilieri județeni: LUCA Nicolae, OȚOIU 

Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, SIMION Marcel, ŞARLEA Iuliana şi 

TOMUȘ Dorel. 

 

Ședința a început la ora 11
05

. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Bună ziua! 

 Bine aţi venit! 

 Mai sunt colegi care trebuie să ajungă? 

 Domnule secretar, vă rog să comunicați prezența. 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Sunt prezenți un număr de 26 consilieri județeni. 

 7 consilieri județeni sunt absenţi, respectiv domnii consilieri județeni: LUCA Nicolae, 

PRODAN Gheorghe Lucian, OȚOIU Marcel, PUȘCĂ Nicolae, TOMUȘ Dorel, ŞARLEA 

Iuliana, SIMION Marcel. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Dragi colegi, înainte de a intra pe ordinea de zi, vă rog să fiţi atenţi la situaţiile de 

incompatibilitate sau conflict de interese, să nu existe careva dintre noi în această situaţie.  

 

Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion Dumitrel propune și solicită 

aprobarea suplimentării ordinii de zi inițială cu încă un proiect de hotărâre, astfel: 

 1. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al 

orașului Cugir, pentru transmiterea unor imobile, din domeniul public al orașului Cugir și din 

administrarea Consiliului local al orașului Cugir, în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba 

 Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Vă rog sa fiţi de acord să suplimentăm ordinea de zi cu încă un Proiect de hotărâre 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al orașului Cugir, pentru transmiterea 

unor imobile, din domeniul public al orașului Cugir și din administrarea Consiliului local al 

orașului Cugir, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean 

Alba 

 

Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă un  proiect de hotărâre 

 

 Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Cine este pentru completare?  
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 Cineva împotrivă?  

 Se abţine cineva? 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu un număr de 26 voturi „pentruˮ. 

 

  Propunerea a fost aprobată cu un număr de 26 voturi „pentru”: domnul președinte 

DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, 

precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, ARION 

Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC 

Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, CREȚU Simion, 

FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, MUREȘAN Corneliu, 

MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, PONORAN Tudor, RADU Călin, 

SANDEA Dorin Gheorghe, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, URSALEȘ Traian Nicolae și 

UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi care include şi proiectul de hotărâre care 

suplimentează ordinea de zi 

 

 Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Cine este pentru ordinea de zi în ansamblul ei?  

 Cineva împotrivă?  

 Se abţine cineva? 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Ordinea de zi a fost aprobată cu un număr de 26 de voturi „pentruˮ. 

 A fost adoptată Hotărârea nr. 24 din 2019. 

 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 26 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 24/11 februarie 2019   

26 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius 

Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 

DUMITRU Bogdan Mihai, CREȚU Simion, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU 

Marcel Olimpiu, MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

PONORAN Tudor, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, STĂNESCU Vasile, TĂTAR 

Virgil, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri   

 

Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată. 

 

Au fost dezbătute și supuse votului următoarele proiecte de hotărâri: 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Ordinea de zi iniţială,  

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

asupra drumului judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - 

Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B) 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 26 voturi „pentruˮ, a fost adoptată Hotărârea nr. 25 din 2019. 

 

Proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

asupra drumului judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - 

Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B) a fost aprobat cu un număr 

de 26 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 25/11 

februarie 2019   

26 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius 

Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 

DUMITRU Bogdan Mihai, CREȚU Simion, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU 

Marcel Olimpiu, MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

PONORAN Tudor, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, STĂNESCU Vasile, TĂTAR 

Virgil, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri   

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 2. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

asupra drumului judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - 

Gara Şard Ighiu (DN 74) 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

Înţeleg că s-au făcut măsurătorile drumurilor şi va fi înscris dreptul de proprietate în 

favoarea Consiliului Judeţean Alba, va fi întăbulat. 

Până acum drumurile astea erau tot în subordinea Consiliului Judeţean Alba, atâta doar 

că acum sunt măsurate ? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

S-a făcut cadastrul. 

Au fost tot timpul în proprietatea Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

Aceste drumuri sunt incluse în Inventarul domeniului public al Judeţului Alba, singura 

operaţiune pe care o facem acum este că înscriem dreptul de proprietate în favoarea Judeţului 

Alba în Cartea Funciară. 

Domnul consilier județean Călin RADU: 

În regulă. 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

Astfel de proiecte de hotărâri am mai avut şi în şedinţele anterioare şi vom mai avea pe 

măsură ce vor fi efectuate măsurătorile. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Deci şi anul ăsta, da? 

Da, anul ăsta ar trebui să finalizăm.. 
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 Domnul consilier județean Călin RADU: 

În regulă.  

Ar fi posibil să se aloce bani pentru reabilitarea drumurilor? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Păi unele sunt reabilitate, ce reabilităm le vom discuta, după aprobarea bugetului.  

Când facem programul de reabilitare, împreună le vom discuta. 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

În regulă. Mulţumesc. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 26 voturi „pentruˮ, a fost adoptată Hotărârea nr. 26 din 2019. 

 

Proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

asupra drumului judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - 

Gara Şard Ighiu (DN 74) a fost aprobat cu un număr de 26 de voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 26/11 februarie 2019   

26 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius 

Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 

DUMITRU Bogdan Mihai, CREȚU Simion, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU 

Marcel Olimpiu, MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

PONORAN Tudor, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, STĂNESCU Vasile, TĂTAR 

Virgil, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri   

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a unor spaţii în suprafaţă totală de 11 mp, situate în 

unele imobile aflate în administrarea acestei unităţi sanitare şi a documentaţiei de atribuire 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Virgil TĂTAR: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Deci asta-i licitaţie de la început, cu totul.  

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
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 Cu un număr de 26 voturi „pentruˮ, a fost adoptată Hotărârea nr. 27 din 2019. 

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a unor spaţii în suprafaţă totală de 11 mp, situate în 

unele imobile aflate în administrarea acestei unităţi sanitare şi a documentaţiei de atribuire a 

fost aprobat cu un număr de 26 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 27/11 februarie 2019   

26 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius 

Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 

DUMITRU Bogdan Mihai, CREȚU Simion, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU 

Marcel Olimpiu, MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

PONORAN Tudor, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, STĂNESCU Vasile, TĂTAR 

Virgil, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri   

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

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

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

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

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

 Voiam să întreb, dacă faţă de luna trecută când a fost retras proiectul de hotărâre, suma 

de bani care se va plăti Ocolului Silvic, depăşeşte valoarea comercializării masei lemnoase? 

 Erau cei 5 mii de lei. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Preţul de pornire e mai mare decât ce a fost rândul trecut. 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

 E în regulă. 

 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Aş vrea să atrag atenţia asupra următorului aspect, cu mențiunea că respect poziţia 

domnului consilier judeţean Marcel Simion. 

 Preţul pe care l-am propus data trecută prin proiectul de hotărâre a fost un preţ 

estimativ, preluat din hotărârea de guvern care reglementează situații identice. 

 Cu privire la stabilirea preţului, nu puteam acoperi acea valoare tocmai datorită faptului 

că noi avem la vânzare doar o cantitate de 66 mc. material lemnos din specia plop.  

Preţurile estimative din hotărârea de guvern, vizează cantităţi mult mai mari,  de sute 

sau mii de metri cubi. Şi în plus, la valorificare nu este nevoie de un raport de evaluare, ca şi în 

situaţia noastră.  

 Există riscul ca la acest preţ stabilit astăzi, să nu fie valorificată masa lemnoasă şi să 

propunem ulterior, într-o altă şedinţă, să reducem preţul.  

Uitaţi-vă, masa lemnoasă pe picior, este din specia plop. Ori, fiecare dintre 

dumneavoastră cunoaşteţi valoarea lemnului, nu ştiu dacă vom reuşi vreodată să valorificăm 

masa lemnoasă la preţul propus prin proiectul de hotărâre. 

Tocmai din acest motiv am propus iniţial un preţ mai mic, dar conform cu legislaţia în 

vigoare. Am fi pierdut probabil 100, 200, 2000 de lei - asta e! În contabilitate, urma să fie 

efectuate operaţiunile în mod corespunzător. 
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Riscăm ca la preţul actual propus să nu fie valorificată masa lemnoasă şi lemnul să se 

degradeze, să îi scadă preţul şi să fie valorificat la o valoare inferioară celei din evaluarea 

iniţială. 

Noi avem obligaţia să exploatăm această masă lemnoasă, pentru a nu avea surprize să 

cadă lemnul pe drum, să blocheze circulaţia sau să cadă chiar pe maşini in timpul rulării. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Ne-ar costă mai mult. 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

Şi pagubele ar putea fi mult mai mari, vom plăti tot mai mult.  

Rămâne la aprecierea dumneavoastră preţul de pornire pe care îl veţi stabili.  

Dar, repet, dacă nu va fi valorificat, lemnul se degradează pe de o parte, pe de altă parte 

s-ar putea să avem mult de aşteptat până îl valorificăm.  

Mulţumesc.       

 Domnul consilier județean Călin RADU: 

În cazul tăierii, mă rog după ce o să se taie aceşti plopi, e posibil să se monteze 

parazăpezi pe acele zone?  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Nu, nu în acea zonă. 

Nu e cazul, probabil nu cunoaşteţi acel drum. 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

Drumul de la Pianu spre Răchita. 

 Domnul consilier județean Marius Nicolae CETERAȘ: 

Vreau să întreb ceva. 

Pe viitor nu s-ar putea licita din mai multe locuri, din raza mai multor drumuri simultan, 

ca să licităm o cantitate mai mare?  

Pentru fiecare drum trebuie licitaţie separată?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

Vom avea probabil, dar aici, de valorificarea masei lemnoase se ocupă Ocolul Silvic 

„Valea Pianului”.  

Nu ştim când vom mai avea astfel de situaţii. Este posibil în zona de munte, la Gârda de 

Sus, Scărişoara. 

Valorificarea o va face probabil alt ocol silvic. 

 Domnul consilier județean Simion CREȚU: 

Având în vedere că în două şedinţe consecutive, ne-am aplecat asupra acestui lucru, eu 

vreau să reamintesc că obiectul nostru de activitate este drumul. 

Aceasta este doar o operaţiune conexă. 

Pentru tăierea şi valorificarea unui plop, cred că nu există formele legale şi nu poţi să 

laşi la oricine să taie, că există totuşi ... 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

Doar operatori autorizaţi. 

 Domnul consilier județean Simion CREȚU: 

Cum spunea domnul secretar, siguranţa şi o anumită legalitate în modul de administrare. 

Asta îi puteai da la o şcoală, că ce să faci cu plopul?  

Noi organizăm liciaţiile, facem comisiile, deplasez oamenii, mai reducem, dăm o 

hotărâre de reducere a preţului şi vedem că, de fapt pe noi ne interesează drumul.      

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 26 voturi „pentruˮ, a fost adoptată Hotărârea nr. 28 din 2019. 

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării unui volum de 66 mc lemn din 

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

A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeşel) a fost 
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aprobat cu un număr de 26 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 28/11 februarie 2019   

26 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius 

Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 

DUMITRU Bogdan Mihai, CREȚU Simion, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU 

Marcel Olimpiu, MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

PONORAN Tudor, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, STĂNESCU Vasile, TĂTAR 

Virgil, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri   

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 5. Proiect de hotărâre aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a spaţiului cantină, în suprafaţă 

desfăşurată de 391 mp, din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae 

Titulescu, nr. 9, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba şi a documentaţiei de 

atribuire 

 

Domnul consilier județen RADU Călin  nu a participat la dezbateri 

 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

Nu participă la dezbateri domnul consilier judeţean Radu Călin. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Virgil TĂTAR: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 25 voturi „pentruˮ, a fost adoptată Hotărârea nr. 29 din 2019. 

Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Radu Călin. 

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a spaţiului cantină, în 

suprafaţă desfăşurată de 391 mp, din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nicolae Titulescu, nr. 9, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba şi a documentaţiei 

de atribuire a fost aprobat cu un număr de 25 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 29/11 februarie 2019   

25 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius 

Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 

DUMITRU Bogdan Mihai, CREȚU Simion, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU 
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Marcel Olimpiu, MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, 

URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri   

Domnul consilier județen RADU Călin  nu a participat la vot 

 

Continuă şedinţa cu dezbaterea proiectului de hotărâre pentru care a fost aprobată 

suplimentarea ordinii de zi 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi suplimentară 

 6. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al 

orașului Cugir, pentru transmiterea unor imobile, din domeniul public al orașului Cugir și din 

administrarea Consiliului local al orașului Cugir, în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 26 voturi „pentruˮ, a fost adoptată Hotărârea nr. 30 din 2019. 

 

 Proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al 

orașului Cugir, pentru transmiterea unor imobile, din domeniul public al orașului Cugir și din 

administrarea Consiliului local al orașului Cugir, în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba a fost aprobat cu un număr de 26 de voturi „pentru”, 

fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 30/11 februarie 2019   

26 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius 

Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 

DUMITRU Bogdan Mihai, CREȚU Simion, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU 

Marcel Olimpiu, MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

PONORAN Tudor, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, STĂNESCU Vasile, TĂTAR 

Virgil, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri   

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Mulţumim. 

 În 28 februarie o să facem şedinţa următoare. 

 Sperăm ca în luna martie, cât mai repede să putem să votăm şi bugetul local al Județului 

Alba. 

 Ne vom consulta pe proiecte când va fi… 

 Vă mulţumesc mult, s-a închis şedinta.  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Am o singură rugăminte, adresată domnilor consilieri judeţeni care nu au depus încă 

Rapoartele de activitate pentru anul anterior. 

 Vă rog să încercaţi să le depuneţi până la sfârşitul lunii.  
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 Mulţumesc. 

 

Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „extraordinarăˮ a 

Consiliului Județean Alba din data de 11 februarie 2019. 

 

PREŞEDINTE,                SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

           Ion DUMITREL                    Vasile BUMBU 

 

 

Redactat: Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 705B: DN 7 (Tărtăria) -  

Sibişeni (DJ 704A) - Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107A) 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 februarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni (DJ 704A) - 

Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107A); 

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

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

Judeţului Alba, asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni 

(DJ 704A) - Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107A); 

- raportul de specialitate nr. 2769/7 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 

Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 705B: DN 7 

(Tărtăria) - Sibişeni (DJ 704A) - Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107A), respectiv Cad. 1; 

Cad. 2; Cad. 3, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 25060/11 decembrie 2018; 

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

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la acest act 

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

drum judeţean, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 69; 

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

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

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

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

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

ca primă înregistrare, asupra unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 705B: DN 7 

(Tărtăria) - Sibişeni (DJ 704A) - Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107A), având suprafaţa 
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totală identificată de 52862 mp, extravilan, după cum urmează: 

  Cad. 1 - Tronson DJ 705B, km 0+457(0+000)=> km 0+834, în suprafaţă totală de 

4916 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 705B: DN 7 (Tărtăria) - 

Sibişeni (DJ 704A) - Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107A), situat pe teritoriul administrativ 

al comunei Săliştea, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 69 în Inventarul bunurilor 

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

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

  Cad. 2 - Tronson DJ 705B, km 1+054(0+834)=> km 3+198, în suprafaţă totală de 

46480 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 705B: DN 7 (Tărtăria) - 

Sibişeni (DJ 704A) - Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107A), situat pe teritoriul administrativ 

al comunei Pianu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 69  în Inventarul bunurilor 

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

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

  Cad. 3 - Tronson DJ 705B, km 4+017(3+198)=> km 4+122, în suprafaţă totală de 

1466 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 705B: DN 7 (Tărtăria) - 

Sibişeni (DJ 704A) - Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107A), situat pe teritoriul administrativ 

al comunei Pianu, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 69 în Inventarul bunurilor 

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

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

potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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

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

hotărâre. 

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

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

art. 1 din prezenta hotărâre. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

juridică şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 34 

Alba Iulia, 28 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 

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

30 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot:  0 
 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 25/11 februarie 2019 este publicată și 

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

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 106E: limită Judeţul Sibiu - Dobra - Şugag 

 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 februarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

asupra drumului judeţean DJ 106E: limită Judeţul Sibiu - Dobra - Şugag; 

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

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

Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 106E: limită Judeţul Sibiu - Dobra - Şugag; 

- raportul de specialitate nr. 3222/14 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 

Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 106E: limită Judeţul Sibiu - 

Dobra - Şugag, respectiv Cad. 1; Cad. 1.1, Cad. 2, Cad. 2.1, Cad. 3, documentaţii realizate de 

S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 

25055/11 decembrie 2018. 

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

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de 

amendamentul propus de către această comisie; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la acest act 

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

drum judeţean, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 39; 

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

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

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

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

S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea U.A.T. - Judeţul 

Alba ca primă înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 106E: limită Judeţul Sibiu - Dobra - 

Şugag, având suprafaţa totală identificată de 41297 mp., din care 36351 mp., intravilan, după 

cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 106E, km 49+120=> km 50+172, în suprafaţă totală de 14576 

mp, din care 9630 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106E: limită 

Judeţul Sibiu - Dobra - Şugag, situat pe teritoriul administrativ al comunei Şugag, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 39 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 

al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi 

completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 1.1 - Tronson DJ 106E, km 50+172=> km 50+188, intravilan, reprezentând 

Construcția C1 având suprafața construita de 194 mp se afla în proprietatea județului ALBA - 

domeniu public, iar terenul aferent în suprafața de 175 mp se afla in proprietatea STATULUI 

ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA 

NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES 

conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106E: limită Judeţul Sibiu - 

Dobra - Şugag, situat pe teritoriul administrativ al comunei Şugag, parte din bunul imobil 

cuprins la poziţia cu nr. 39 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi completat prin 

H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 106E, km 50+188=> km 52+110, în suprafaţă totală de 25959 

mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106E: limită Judeţul Sibiu - Dobra - 

Şugag, situat pe teritoriul administrativ al comunei Şugag, parte din bunul imobil cuprins la 

poziţia cu nr. 39 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. 

nr. 831/2014; 

 Cad. 2.1 - Tronson DJ 106E, km 52+110=> km 52+132, intravilan, reprezentând 

Construcția C1 având suprafața construita de 194 mp se afla în proprietatea județului ALBA - 

domeniu public, iar terenul aferent în suprafața de 287 mp se afla in proprietatea STATULUI 

ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA 

NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES 

conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106E: limită Judeţul Sibiu - 

Dobra - Şugag, situat pe teritoriul administrativ al comunei Şugag, parte din bunul imobil 

cuprins la poziţia cu nr. 39 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi completat prin 

H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 106E, km 52+132=> km 52+154 (52+165), în suprafaţă totală 

de 300 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106E: limită Judeţul Sibiu - 

Dobra - Şugag, situat pe teritoriul administrativ al comunei Şugag, parte din bunul imobil 

cuprins la poziţia cu nr. 39 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi completat prin 

H.G. nr. 831/2014; 

potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea U.A.T. - Judeţul Alba ca bun aparţinând 

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

hotărâre. 

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

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

art. 1 din prezenta hotărâre. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

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

juridice şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 35 

Alba Iulia, 28 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 

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

30 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot:  0 

 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 25/11 februarie 2019 este publicată și 

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

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 107 B: DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - 

Colibi - Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu 

 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 februarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

asupra drumului judeţean DJ 107 B: DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - 

Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu; 

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

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

Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107 B: DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - 

Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu; 

- raportul de specialitate nr. 3320 /15 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 

Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107 B: DN1 - Sântimbru - 

Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi -Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu, respectiv Cad. 1; Cad. 

2, Cad. 2.1, Cad. 3, Cad. 4, Cad. 4.1, Cad. 5, Cad. 5.1, Cad. 6, Cad. 7, Cad. 8, Cad. 8.1, Cad. 9, 

Cad. 9.1, Cad. 10, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 25056/11 decembrie 2019; 

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

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de 

amendamentul propus de către această comisie; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind 

organizarea administrativă a teritoriului României; 

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

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la acest act 

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

drum judeţean, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1 poziţia cu nr. 47; 

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

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

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

 

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

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

Alba prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107 B: DN1 - Sântimbru - Galtiu - 

Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu, având suprafaţa totală 

identificată de 303.147 mp., din care 143.308 mp., intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 107B, km 0+000 (0+016)=> km 1+466, în suprafaţă totală de 

21033 mp, din care 19216 intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107 B: DN1 - 

Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu, situat pe 

teritoriul administrativ al comunei Sîntimbru, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 47 

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

974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 107B, km 1+743(1+466)=> km 2+484, în suprafaţă totală de 

10045 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107 B: DN1 - Sântimbru - 

Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Sîntimbru, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 47 în 

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

974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2.1 - Tronson DJ 107B, km 2+484=> km 2+510, extravilan, reprezentând 

Construcția C1 având suprafața construita de 297 mp se afla în proprietatea județului Alba - 

domeniu public,  iar terenul aferent în suprafața de 331  mp se afla în proprietatea Statului 

Roman, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administrația Naționala Apele 

Romane reprezentat de Administrația Bazinală de Apa Mureș conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107 B: DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi 

- Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Sîntimbru, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 47 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

 Cad. 3 - Tronson DJ 107B, km 2+510=> km 7+001, în suprafaţă totală de 63818 mp., 

din care 46453 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107 B: DN1 - 

Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu, situat pe 

teritoriul administrativ al comunei Sîntimbru, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 47 

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

974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4 - Tronson DJ 107B, km 7+001 (8+321)=> km 8+173 în suprafaţă totală de 

17063 mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107 B: DN1 - Sântimbru - 

Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Mihalţ, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 47 în 

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

974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4.1 - Tronson DJ 107B, km 8+173 => km 8+304, extravilan, reprezentând 

Construcția C1 având suprafața construita de 1203 mp se afla în proprietatea județului Alba - 

domeniu public,  iar terenul aferent în suprafața de 1782 mp se afla în proprietatea Statului 

Roman, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administrația Naționala Apele 

Romane reprezentat de Administrația Bazinală de Apa Mureș conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107 B: DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi 

- Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Mihalţ, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 47 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

 Cad. 5 - Tronson DJ 107B, km 8+304=> km 12+736, în suprafaţă totală de 62017 

mp., din care 34321 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107 B: DN1 - 

Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu, situat pe 

teritoriul administrativ al comunei Mihalţ, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 47 în 

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

974/2002 - anexa nr. 1; 
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 Cad. 5.1 - Tronson DJ 107B, km 12+736=> km 12+754, extravilan, reprezentând 

Construcția C1 având suprafața construita de 108 mp se afla în proprietatea județului Alba - 

domeniu public,  iar terenul aferent în suprafața de 275 mp se afla în proprietatea Statului 

Roman, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administrația Naționala Apele 

Romane reprezentat de Administrația Bazinală de Apa Mureș conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107 B: DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi 

- Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Mihalţ, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 47 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

 Cad. 6 - Tronson DJ 107B, km 12+754=> km 16+561, în suprafaţă totală de 53364 

mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107 B: DN1 - Sântimbru - Galtiu - 

Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Mihalţ, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 47 în 

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

974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 7 - Tronson DJ 107B, km 16+561=> km 17+695, în suprafaţă totală de 15943 

mp., din care 3457 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107 B: DN1 - 

Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu, situat pe 

teritoriul administrativ al comunei Ohaba, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 47 în 

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

974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 8 - Tronson DJ 107B, km 17+695=> km 19+382, în suprafaţă totală de 24719 

mp., din care 14077 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107 B: DN1 - 

Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu, situat pe 

teritoriul administrativ al comunei Roşia de Secaş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 

nr. 47 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 

H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 8.1 - Tronson DJ 107B, km 19+382=> km 19+400, intravilan, reprezentând 

Construcția C1 având suprafața construita de 128 mp se afla în proprietatea județului Alba - 

domeniu public,  iar terenul aferent în suprafața de 335 mp se afla în proprietatea Statului 

Roman, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administrația Naționala Apele 

Romane reprezentat de Administrația Bazinală de Apa Mureș conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107 B: DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi 

- Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Roşia de 

Secaş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 47 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

 Cad. 9 - Tronson DJ 107B, km 19+400=> km 20+933, în suprafaţă totală de 22353 

mp., din care 15281 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107 B: DN1 - 

Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu, situat pe 

teritoriul administrativ al comunei Roşia de Secaş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 

nr. 47 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 

H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 9.1 - Tronson DJ 107B, km 20+933=> km 20+941, intravilan, reprezentând 

Construcția C1 având suprafața construita de 48 mp se afla în proprietatea județului Alba - 

domeniu public,  iar terenul aferent în suprafața de 123 mp se afla în proprietatea Statului 

Roman, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administrația Naționala Apele 

Romane reprezentat de Administrația Bazinală de Apa Mureș conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107 B: DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi 

- Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Roşia de 

Secaş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 47 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

 Cad. 10 - Tronson DJ 107B, km 20+941=> km 21+711, în suprafaţă totală de 9946 

mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107 B: DN1 - Sântimbru - Galtiu - 

Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Roşia de Secaş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 47 în 

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

974/2002 - anexa nr. 1; 

potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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Art. 2. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în 

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

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

hotărâre.  

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

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

art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

juridice şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 36 

Alba Iulia, 28 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 

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

30 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 30  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0  

 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 25/11 februarie 2019 este publicată și 

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

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în 

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

asupra drumului judeţean DJ 705:  

limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74) 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 februarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

asupra drumului judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare 

- Zlatna (DN74); 

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

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

Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc 

- Almaşu Mare - Zlatna (DN74); 

- raportul de specialitate nr. 3383/18 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 

Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara 

- Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74), respectiv Cad. 1; Cad. 1.1, Cad. 2, Cad. 

2.1, Cad. 3, Cad. 3.1, Cad. 4, Cad. 4.1, Cad. 5, Cad. 6, Cad. 7, Cad. 8, Cad. 8.1, Cad. 9,  

documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 25063/11 decembrie 2018. 

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

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de 

amendamentul propus de către această comisie; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la acest act 

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

drum judeţean, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 68; 

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

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

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

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

S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea U.A.T. - Judeţul 

Alba ca primă înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - 

Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74), având suprafaţa totală identificată de 

219412 mp., din care 24676 mp., intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 705 km 30+500=> km 31+561, în suprafaţă totală de 13093 mp, 

extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu 

de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Almaşu 

Mare, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 68 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 1.1 - Tronson DJ 705, km 31+561=> km 31+569, intravilan, reprezentând 

Construcția C1 având suprafața construita de 54 mp se afla în proprietatea județului ALBA - 

domeniu public, iar terenul aferent în suprafața de 92 mp se afla in proprietatea STATULUI 

ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA 

NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES 

conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 705: limită Judeţul 

Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74), situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Almaşu Mare, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 68 în 

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

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

 Cad. 2 - Tronson DJ 705, km 31+569=> km 31+954, în suprafaţă totală de 3994 mp., 

din care 2068 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 705: limită Judeţul 

Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74), situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Almaşu Mare, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 68 în 

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

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

 Cad. 2.1 - Tronson DJ 705, km 31+954=> km 31+961, extravilan, reprezentând 

Construcția C1 având suprafața construita de 45 mp se afla în proprietatea județului ALBA - 

domeniu public, iar terenul aferent în suprafața de 101 mp se afla in proprietatea STATULUI 

ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA 

NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES 

conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 705: limită Judeţul 

Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74), situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Almaşu Mare, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 68 în 

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

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

 Cad. 3 - Tronson DJ 705, km 31+961=> km 33+461, în suprafaţă totală de 18470 

mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - 

Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74), situat pe teritoriul administrativ al comunei 

Almaşu Mare, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 68 în Inventarul bunurilor care 

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

cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 3.1 - Tronson DJ 705, km 33+461=> km 33+466, extravilan, reprezentând 

Construcția C1 având suprafața construita de 30 mp se afla în proprietatea județului ALBA - 

domeniu public, iar terenul aferent în suprafața de 64 mp se afla in proprietatea STATULUI 

ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA 

NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES 

conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 705: limită Judeţul 

Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74), situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Almaşu Mare, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 68 în 

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

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

 Cad. 4 - Tronson DJ 705, km 33+466=> km 36+546, în suprafaţă totală de 38022 

mp., din care 7973 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 705: limită 
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Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74), situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Almaşu Mare, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 68 în 

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

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

 Cad. 4.1 - Tronson DJ 705, km 36+546=> km 36+567, extravilan, reprezentând 

Construcția C1 având suprafața construita de 77 mp se afla în proprietatea județului ALBA - 

domeniu public, iar terenul aferent în suprafața de 142 mp se afla in proprietatea STATULUI 

ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA 

NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES 

conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 705: limită Judeţul 

Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74), situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Almaşu Mare, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 68 în 

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

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

 Cad. 5 - Tronson DJ 705, km 36+557=> km 40+427, în suprafaţă totală de 51775 

mp., din care 4804 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 705: limită 

Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74), situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Almaşu Mare, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 68 în 

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

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

 Cad. 6 - Tronson DJ 705, km 40+427=> km 41+083, în suprafaţă totală de 8899 mp., 

extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu 

de  Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74), situat pe teritoriul administrativ al oraşului Zlatna, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 68 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 7 - Tronson DJ 705, km 41+083=> km 41+811, în suprafaţă totală de 8738 mp., 

extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu 

de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Almaşu 

Mare, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 68 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 8 - Tronson DJ 705, km 41+811=> km 44+029, în suprafaţă totală de 29521 

mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - 

Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74), situat pe teritoriul administrativ al oraşului 

Zlatna, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 68 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 8.1 - Tronson DJ 705, km 44+029=> km 44+036, extravilan, reprezentând 

Construcția C1 având suprafața construita de 95 mp se afla în proprietatea județului ALBA - 

domeniu public, iar terenul aferent în suprafața de 134 mp se afla in proprietatea STATULUI 

ROMAN, administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA 

NATIONALA APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES 

conform HG 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 705: limită Judeţul 

Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74), situat pe teritoriul 

administrativ al oraşului Zlatna, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 68 în Inventarul 

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

anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 9 - Tronson DJ 705, km 44+036=> km 47+811, în suprafaţă totală de 46367 

mp., din care 9739 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 705: limită 

Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74), situat pe teritoriul 

administrativ al oraşului Zlatna, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 68 în Inventarul 

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

anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea U.A.T. - Judeţul Alba ca bun aparţinând 

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

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

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

art. 1 din prezenta hotărâre. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

juridică şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 37 

Alba Iulia, 28 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 

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

30 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot:  0 

 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 25/11 februarie 2019 este publicată și 

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

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra drumului judeţean DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - 

Fărău - Șilea - limită Județul Mureș 

 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 februarie  2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

asupra drumului judeţean DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău - 

Șilea - limită Județul Mureș; 

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

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

Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - Vama 

Seacă - Fărău - Șilea - limită Județul Mureș; 

- raportul de specialitate nr. 3420/18 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 

Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - 

Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău - Șilea - limită Județul Mureș, respectiv Cad. 1; Cad. 1.1; 

Cad. 2, Cad. 2.1, Cad. 3, Cad. 4, Cad. 4.1, Cad. 5, Cad. 5A, Cad. 5B, Cad. 5.1, Cad. 6, Cad. 7, 

Cad. 8, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 25.056/11 decembrie 2019; 

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

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de 

amendamentul propus de către această comisie; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1 poziţia cu nr. 47; 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

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

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la acest act 

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

drum judeţean, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

HOTĂRÂRE 

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

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

prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - Vama 

Seacă - Fărău - Șilea - limită Județul Mureș, având suprafaţa totală identificată de 430.927 mp., 

din care 159.563 mp., intravilan, după cum urmează: 
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 Cad. 1 - Tronson DJ 107D, km 0+000 (0+050)=> km 1+002, în suprafaţă totală de 

12961 mp, din care 11952 intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107 D: Unirea 

II (DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău - Șilea - limită Județul Mureș, situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Unirea, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 49 în 

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

974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 1.1 - Tronson DJ 107D, km 1+002=> km 1+006, extravilan, reprezentând 

Construcția C1 având suprafața construita de 35 mp se afla în proprietatea județului Alba - 

domeniu public,  iar terenul aferent  în suprafața de 55 mp se afla în proprietatea Statului 

Roman, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administrația Naționala Apele 

Romane reprezentat de Administrația Bazinală de Apa Mureș conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău 

- Șilea - limită Județul Mureș, situat pe teritoriul administrativ al comunei Unirea, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 49 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 

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

 Cad. 2 - Tronson DJ 107D, km 1+006=> km 1+778, în suprafaţă totală de 11080 mp, 

extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - 

Vama Seacă - Fărău - Șilea - limită Județul Mureș, situat pe teritoriul administrativ al comunei 

Unirea, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 49 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

 Cad. 2.1 - Tronson DJ 107D, km 1+778=> km 1+781, extravilan, reprezentând 

Construcția C1 având suprafața construita de 30 mp se afla în proprietatea județului Alba - 

domeniu public,  iar terenul aferent în suprafața de 38 mp se afla în proprietatea Statului 

Roman, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administrația Naționala Apele 

Romane reprezentat de Administrația Bazinală de Apa Mureș conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău 

- Șilea - limită Județul Mureș, situat pe teritoriul administrativ al comunei Unirea, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 49 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 

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

 Cad. 3 - Tronson DJ 107D, km 1+781=> km 2+592, în suprafaţă totală de 12194 mp., 

din care 11828 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107 D: Unirea II (DN 

1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău - Șilea – limită Județul Mureș, situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Unirea, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 49 în 

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

974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4 - Tronson DJ 107D, km 2+667 (2+592)=> km 3+342 în suprafaţă totală de 

9610 mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - Ocna 

Mureș - Vama Seacă - Fărău - Șilea - limită Județul Mureș, situat pe teritoriul administrativ al 

comunei Unirea, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 49 în Inventarul bunurilor care 

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

 Cad. 4.1 - Tronson DJ 107D, km 3+342 => km 3+505, extravilan, reprezentând 

Construcția C1 având suprafața construita de 1831 mp se afla în proprietatea județului Alba - 

domeniu public,  iar terenul aferent în suprafața de 2277 mp se afla în proprietatea Statului 

Roman, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administrația Naționala Apele 

Romane reprezentat de Administrația Bazinală de Apa Mureș conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău 

- Șilea - limită Județul Mureș, situat pe teritoriul administrativ al orașului Ocna Mureș, parte 

din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 49 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

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

 Cad. 5A - Tronson DJ 107D, km 3+505=> km 4+111, în suprafaţă totală de 7499 

mp., din care 2398 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107 D: Unirea II 

(DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău - Șilea - limită Județul Mureș, situat pe teritoriul 

administrativ al orașului Ocna Mureș, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 49 în 

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

974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 5B - Tronson DJ 107D, km 5+365(4+111)=> km 10+344, în suprafaţă totală de 

75884 mp., din care 44092 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107 D: 

Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău - Șilea - limită Județul Mureș, situat pe 
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teritoriul administrativ al orașului Ocna Mureș, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 

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

nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 5.1 - Tronson DJ 107D, km 10+344=> km 10+357, extravilan, reprezentând 

Construcția C1 având suprafața construita de 91 mp se afla în proprietatea județului Alba - 

domeniu public,  iar terenul aferent în suprafața de 145 mp se afla în proprietatea Statului 

Roman, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administrația Naționala Apele 

Romane reprezentat de Administrația Bazinală de Apa Mureș conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău 

- Șilea - limită Județul Mureș, situat pe teritoriul administrativ al comunei Noșlac, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 49 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 

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

 Cad. 6 - Tronson DJ 107D, km 10+357=> km 11+844, în suprafaţă totală de 20842 

mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - Ocna 

Mureș - Vama Seacă - Fărău - Șilea - limită Județul Mureș, situat pe teritoriul administrativ al 

comunei Noșlac, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 49 în Inventarul bunurilor 

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

 Cad. 7 - Tronson DJ 107D, km 11+844=> km 16+241, în suprafaţă totală de 66129 

mp., din care 46111 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107 D: Unirea II 

(DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău - Șilea - limită Județul Mureș, situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Hopârta, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 49 în 

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

974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 8 - Tronson DJ 107D, km 16+241=> km 31+047, în suprafaţă totală de 212212 

mp., din care 43182 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107 D: Unirea II 

(DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău - Șilea - limită Județul Mureș, situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Fărău, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 49 în Inventarul 

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

anexa nr. 1; 

potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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

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

hotărâre.  

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

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

art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

juridică şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

Nr. 38 

Alba Iulia, 28 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 din  Legea nr. 

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

30 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 30  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 

 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 25/11 februarie 2019 este publicată și 

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

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba  

şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA-CTTA  S.A. Alba 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 februarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private 

a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA-CTTA  S.A. Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în 

Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către 

Societatea APA-CTTA  S.A. Alba ; 

- raportul de specialitate nr. 3387/18 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitările nr. 56/22 ianuarie 2019, nr. 57/22 ianuarie 2019, nr. 58/22 ianuarie 2019 şi 

nr. 59/22 ianuarie 2019,  ale Asociaţiei APA ALBA înregistrate la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 1566/23 ianuarie 2019, nr. 1574/23 ianuarie 2019, nr. 1567/23 ianuarie 

2019 şi nr. 1568/23 ianuarie 2019. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială  APA–CTTA S.A. Alba; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 1969-12770/2008. 

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

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

Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 121 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 

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

ulterioare;  

- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare);  

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

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă includerea în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba, a 

bunurilor achiziţionate de către Societatea APA-CTTA S.A. Alba din Fondul de Întreţinere, 

Înlocuire și Dezvoltare, cuprinse în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă concesionarea către Societatea APA-CTTA S.A. Alba a bunurilor 

menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre, pe durata Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008. 

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

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

comunică: Prefectului judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, Societăţii  APA-CTTA S.A Alba,  Direcției juridică 
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şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 39 

Alba Iulia, 28 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 

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

29 voturi „pentru”.  

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

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

Consiliului Județean Alba nr. 39/28 februarie 2019 

 

 

 

LISTA 

cu bunurile achiziționate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba 

din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare care vor fi cuprinse în 

Inventarul proprietății private a Județului Alba 

 

 

 

Nr. 

crt. 
I Denumirea mijlocului fix U.M. Cantitatea 

Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventar 

(lei) 

1. Upgrade Server buc. 1 6936,45 6936,45 

2. Aparat Sudură Electrofunzime buc. 1 3722,96 3722,96 

3. 
Aparat Sudură Cap la Cap TM 315 

Ecos 
buc. 1 29987,00 29987,00 

4. 
Multifuncţională Color Full 

Konika 
buc. 1 11980,00 11980,00 

5. Licenţă Windows 10 buc. 2 750,00 1500,00 

6. Licenţă Office 2019 buc. 2 1300,00 2600,00 

7. Sistem Lenovo + Mouse + 

Tastatură 
buc. 

2 2550,00 5100,00 

8. Sistem Intel 17 MB Asus +  

Mouse + Tastatură 
buc. 

2  4190,00 8380,00 

9. Multifuncţională Brother buc. 1 1530,00 1530,00 

10. Licenţă Microsoft Windows buc. 2 589,00 1178,00 

11. Electropompă Sumersibilă EMU 

KS15/SP pentru nămol 
buc. 

1 13882,00 13882,00 

12. Electropompă Sumersibilă EMU 

REXA pentru ape uzate  
buc. 

1 14009,00 14009,00 

13. Electropompă Sumersibilă 

WILO EMU REXA  
buc. 

1 13148,00 13148,00 

14. Generator curent Energy 13000 

TVE 
buc. 

1 12000,00 12000,00 

15. Turbimetru de Laborator TL 

2310 
buc. 

1 14000,00 14000,00 

 TOTAL MIJLOACE FIXE 139953,41 

Nr. 

crt. 

II Denumirea obiectului de 

inventar 
U.M. Cantitatea 

Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventar 

(lei) 

1. Monitor 23.6  buc. 3 650,00 1950,00 

2. Monitor 23.6 buc. 2 627,00 1254,00 

3. Obturator Pneumatic 

Multidiametru 
buc. 

1 2169,80 2169,80 

TOTAL OBIECTE DE INVENTAR: 5373,80 

 

 

                       CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

   ION DUMITREL             Vasile BUMBU    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea predării temporare în administrare Comunei Sântimbru  

prin Consiliul local al comunei Sântimbru, a tronsonului din drumul județean  

DJ 107L: Sântimbru (DJ 107 B) - Totoi - Teleac (DJ 107),  

aflat  în intravilanul localității Totoi, în vederea modernizării 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 februarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrare Comunei 

Sântimbru prin Consiliul local al comunei Sântimbru, a tronsonului din drumul județean DJ 

107L: Sântimbru (DJ 107 B) - Totoi - Teleac (DJ 107), aflat  în intravilanul localității Totoi, în 

vederea modernizării; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în 

administrare Comunei Sântimbru prin Consiliul local al comunei Sântimbru, a tronsonului din 

drumul județean DJ 107L: Sântimbru (DJ 107 B) - Totoi - Teleac (DJ 107), aflat  în intravilanul 

localității Totoi, în vederea modernizării; 

 - raportul de specialitate nr. 3339 din 18 februarie 2019 al Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Sântimbru nr. 

26/31 ianuarie 2019 privind încuviințarea cererii adresate Județului Alba prin Consiliul 

Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare în administrarea Comunei Sântimbru 

prin Consiliului local al comunei Sântimbru, a tronsonului din drumul județean DJ 107L aflat 

în intravilanul satului Totoi. 

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

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1  lit. c și art. 91 alin. 4  lit. a din Legea 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 22  și art. 22
1
 alin. 3, alin. 4 și alin. 8  din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind 

organizarea administrativă a teritoriului României; 

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

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

următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă predarea temporară în administrare, Comunei Sântimbru prin 

Consiliului local al comunei Sântimbru, a tronsonului din drumul județean DJ 107L: Sântimbru 

(DJ 107 B) - Totoi - Teleac (DJ 107), aflate în intravilanul satelor aparținătoare comunei 

Sântimbru traversate de acest drum, în vederea realizării unor lucrări de modernizare, tronsoane 

identificate conform anexei -  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Consiliul Județean Alba își exprimă acordul cu privire la lucrările de 

modernizare.  

Art. 3. După recepţia finală a lucrărilor de modernizare, tronsonul din drumul județean 

menționat la art. 1 se retransmite Consiliului Județean Alba.  

Art. 4. Predarea, respectiv preluarea, tronsonului din drumul județean DJ 107L 

menționat  la art. 1 se va face pe bază de protocol de predare – primire, încheiat atât la predarea 
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către Consiliul local al comunei Sântimbru, cât și la preluarea de către Consiliul Județean Alba, 

la terminarea lucrărilor de modernizare. 

Art. 5. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcția gestionarea patrimoniului, 

Direcţia dezvoltare şi bugete și Direcția juridică şi relații publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

local al comunei Sântimbru, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcției juridică şi relații 

publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 40 

Alba Iulia, 28 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 

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

30 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 30  

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

Consiliului Județean Alba nr. 40 din 28 februarie 2019  

 

 

 

 

 

Datele de identificare ale tronsonului de drum din 

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

care se predă temporar în administrare Comunei Sântimbru  

prin  Consiliul local al comunei Sântimbru 

 

 

 

 

Denumirea drumului Localizare 
Poziţie 

kilometrică 

Lungime 

km 

DJ 107L: Sântimbru (DJ 107 B) - 

Totoi - Teleac (DJ 107) 
Intravilan localitatea Totoi   2+800 - 3+800 1,000 

 

 

 

Comisia specială de inventariere a bunurilor  

care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba: 

 

Preşedinte:  Secretar:     Membri: 

 

Ion DUMITREL  Vasile BUMBU       Voichița Maria COMAN  

         Marian Florin AITAI  

         Ioan BODEA  

       Liliana NEGRUȚ 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încetării concesiunii către Societatea APA CTTA SA Alba asupra 

bunului imobil „Teren aferent fostei captări de apă puţuri forate Pâclişa”,  

înscris în CF 82768 Alba Iulia - proprietate publică a Judeţului Alba 

 

 

 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 februarie  2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind încetarea concesiunii către Societatea APA CTTA SA 

Alba asupra bunului imobil „Teren aferent fostei captări de apă puţuri forate Pâclişa”, înscris în 

CF 82768 Alba Iulia - proprietate publică a Judeţului Alba; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încetarea concesiunii către 

Societatea APA CTTA SA Alba asupra bunului imobil „Teren aferent fostei captări de apă 

puţuri forate Pâclişa”, înscris în CF 82768 Alba Iulia - proprietate publică a Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 3236/14 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială  APA–CTTA S.A. Alba; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 1969-12770/2008. 

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

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

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul 

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

publică; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 121 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 

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

ulterioare;  

- art. 861 alin. 3, art. 871-873 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009) republicată, cu 

modificările și completările ulterioare);  

- art. 57 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;  

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

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

ulterioare;  

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 încetarea concesiunii către Societatea APA CTTA SA Alba, asupra 

bunului imobil „Teren aferent fostei captări de apă puţuri forate Pâclişa”, înscris în CF 82768 

Alba Iulia - proprietate publică a Judeţului Alba. 

Art. 2. Predarea - preluarea imobilului menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre, se face 

pe bază de protocol.  

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, Societăţii APA-CTTA S.A Alba, Direcției juridică 

şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 41 

Alba Iulia, 28 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 

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

29 voturi „pentru”.  

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

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

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra  

imobilului -  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Muncel,  

judeţul Alba, înscris în CF nr. 105280 Alba Iulia cu nr. cad/top. 105280 

 

 

 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 februarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului 

-  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Muncel,  judeţul Alba, 

înscris în CF nr. 105280 Alba Iulia cu nr. cad/top. 105280; 

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

preemţiune asupra imobilului -  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str. Muncel,  judeţul Alba, înscris în CF nr. 105280 Alba Iulia cu nr. cad/top. 105280;  

- raportul de specialitate nr. 2645/6 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 113/5 februarie 2019 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată 

la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 2516/5 februarie 2019; 

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

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

Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către UAT - Judeţul Alba 

asupra imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Muncel, judeţul Alba, 

înscris în CF nr. 105280 Alba Iulia cu nr. cad/top. 105280, teren arabil intravilan în suprafaţă 

de 495 mp., proprietar Călin Daniela-Elena (născută Oltean) în cotă de 1/1 părţi, monument 

istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice, în situl arheologic de grupa A Aşezarea neolitică 

din Alba Iulia „Lumea Nouă”, cod LMI 2015 AB-I-m-A-00005, conform documentaţiei 

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

hotărâre. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei 
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Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridică şi relații publice, Direcției gestionarea 

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

Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 42 

Alba Iulia, 28 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 din  Legea nr. 

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

23 voturi „pentru”.  

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

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 30  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 7 
 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 42/28 februarie 2019 este publicată și 

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

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, 

 la Institutul Regiunilor Europei – IRE 

 

 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 februarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba, la Institutul Regiunilor Europei - IRE; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Alba 

prin Consiliul Judeţean Alba, la Institutul Regiunilor Europei - IRE; 

 - raportul de specialitate nr. 2975/12 februarie 2019 al Compartimentului relaţii 

internaţionale şi comunicare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. H2-2/2938/28 noiembrie 2018 a Ministerului Afacerilor Externe, 

înregistrată la registratura  Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24795/10 decembrie 2018; 

 - adresa nr. 134055/19 noiembrie 2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice, înregistrată la registratura  Consiliului Judeţean Alba cu nr. 23507/22 

noiembrie 2018; 

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

economică, bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 11 alin. 4, art. 16, art. 91 alin. 6 lit. c şi art. 102 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- Legii nr.  590/2003 privind tratatele, cu modificările şi completările ulterioare 

- art. 4 din H.G. nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Afacerilor Externe; 

 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 aderarea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, la Institutul 

Regiunilor Europei - IRE.  

Art. 2. Se aprobă plata unei cotizaţii anuale în cuantum de 600 de Euro către Institutul 

Regiunilor Europei - IRE.  

Art. 3. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze documentele 

necesare pentru dobândirea calităţii de membru al Institutului Regiunilor Europei - IRE, cu 

drepturi depline, a Judeţului Alba. 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina 

de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, 

Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică şi relații publice, Direcției 

gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete și Compartimentului relaţii 

internaţionale şi comunicare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

Nr. 43 

Alba Iulia, 28 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 2 din  Legea nr. 

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

29 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 30  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot:  1  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii  

ale Direcţiei Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 februarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

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

funcţii ale Direcţiei Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Județene de Dezinsecție și Ecologizare 

Mediu Alba; 

- raportul de specialitate nr. 3373 din 18 februarie 2019 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 

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

ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei Județene de Dezinsecție și 

Ecologizare Mediu Alba, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2  Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Județene de Dezinsecție și 

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

Art. 3. Anexa nr. 31b a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 28 din 29 ianuarie 2015 

şi Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 143 din 31 mai 2018 îşi încetează aplicabilitatea la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 

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

Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

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

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

Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi 

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

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

Nr. 44 

Alba Iulia, 28 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

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

29 voturi „pentru”.  

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

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

Consiliului Judeţean Alba nr. 44/28 februarie 2019  

                                                                                                                                                                                            

ORGANIGRAMA  

DIRECŢIEI JUDEŢENE DE DEZINSECŢIE ŞI ECOLOGIZARE MEDIU ALBA 

 

Total 

posturi 

Din care: 

Conducere  Execuţie  

14 

 

Personal contractual Personal contractual 

2 12 

DIRECTOR 

 

 

CONTABIL ŞEF 

1 

 

 

 

Financiar contabil şi 

salarizare 

 Aprovizionare 

desfacere 

 Centru  

Alba Iulia 

 Centru Aiud  Centru Sebeş  PRESTĂRI SERVICII 

1 1 2 1  1  6 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                    SECRETARUL JUDEŢULUI  ALBA 

                                                       Vasile BUMBU



 

 
 

                                                     

Anexa nr. 2  la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 44/28 februarie 2019  

 

           

 

 STAT  DE  FUNCŢII 

AL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE DEZINSECŢIE ŞI ECOLOGIZARE MEDIU ALBA 

 

 

 

Nr 

Crt. 

Denumirea funcţiei STUDII Număr 

posturi 

1 DIRECTOR  S 1 

2 CONTABIL ŞEF  S 1 

Financiar Contabil şi Salarizare  

3 Inspector de specialitate gradul IA S 1 

Aprovizionare-desfacere  

4 Șofer I M 1 

Centrul ALBA  

5 Consilier, gradul IA S 1 

6 Muncitor calificat I M 1 

Centrul  AIUD  

7 Consilier gradul IA S 1 

Centrul SEBEŞ  

8 Referent IA M 1 

PRESTĂRI  SERVICII  

9 Muncitor calificat  I M 1 

10 Muncitor calificat  III M 1 

11-12 Îngrijitor M 2 

13-14 Şofer  I M 2 

TOTAL POSTURI 14 

                        

CONTRASEMNEAZĂ 

PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  ION DUMITREL                     Vasile BUMBU          
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii  

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale  

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 februarie  2019; 

 Luând în dezbatere: 

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

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

Copilului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a 

Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 3365/18 februarie 2019 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 1522 din 11 februarie 2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2923 din 11 februarie 2019; 

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

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție 

socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a, art. 91 alin. 2 lit. c şi art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

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

ulterioare; 

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

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

            - art. 8 alin. 1 din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de 

asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 

structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

 - Ordinul nr. 25 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din 

sistemul de protecţie specială; 

 - Ordinul nr. 26 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor 

din sistemul de protecţie specială; 

 - Ordinul nr. 81 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale; 

 - Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, 

persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de 

persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate 

în sistem integrat şi cantinele sociale; 
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  În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

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

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

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

prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţean Alba nr. 126 din 8 mai 2018, cu modificările şi completările ulterioare, sens în care, anexele  

nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 9, nr. 14, nr. 16, nr. 17, nr. 19, nr. 20, nr. 21, nr. 22, nr. 23, nr. 24, nr. 25, nr. 26, 

nr. 28, nr. 29, nr. 30, nr. 31, nr. 33 şi nr. 36 ale regulamentului se modifică și se înlocuiesc în mod 

corespunzător cu anexele la prezenta hotărâre. 

Art. 4. Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 324 din 13 decembrie 

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

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

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

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

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

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

hotărâri. 

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

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

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Compartimentului unități de 

asistență medicală, socială, învățământ special şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 45 

Alba Iulia, 28 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 28 voturi „pentru”.  

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

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot:  0 

NOTA: Anexa 3 a HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 45/28 februarie 2019 este publicată și poate fi 

consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro 



 

 
 



 

 
 

Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 45 din 28 februarie 2019   

 

STAT DE FUNCŢII 

AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

ȘI PROTECȚIA COPILULUI ALBA 

 

Nr. 

crt 
Denumirea funcţiei 

Clasa/      

Studii 
Gradul 

Număr de 

posturi 

A. APARATUL DIRECȚIEI 

1* director general - gradul II I   1 

2* director general adjunct - gradul II I   4 

Compartimentul  

audit 

3** auditor I superior 2 

Biroul  

adopţii şi postadopţii 

4* şef birou - gradul II I   1 

5** consilier I superior 3 

6** consilier I principal 2 

Serviciul  

juridic şi contencios 

7* şef serviciu - gradul II I   1 

8** consilier juridic I superior 4 

9** consilier juridic I asistent 1 

Compartimentul  

Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului 

10** consilier juridic I superior 2 

Serviciul  

resurse umane şi gestiunea funcţiei publice 

11* şef serviciu - gradul II I   1 

12** consilier I superior 4 

13** consilier I principal 2 

14** referent  III superior 1 

Biroul  

sănătatea, securitatea muncii și PSI 

15 șef birou II S   1 

16 inspector de specialitate IA S   1 

17 inspector de specialitate I S   1 

18 inspector de specialitate debutant S   1 

19 psiholog practicant S   1 

20 subinginer IA SSD   1 

Serviciul  

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

21* şef serviciu - gradul II I   1 

22** consilier I superior 5 

Compartimentul  

relaţii publice 

23** consilier I superior 1 

Compartimentul  

coordonarea autorităților publice locale 

24** consilier I debutant 1 
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Serviciul  

evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 

25* şef serviciu - gradul II I   1 

26** consilier I superior 5 

27** consilier I principal 2 

28** consilier I asistent 2 

29 medic specialist medicină internă S   0.25 

30 medic primar psihiatrie S   0.25 

31 medic primar neurologie S   0.25 

32 medic primar oftalmologie S   0.25 

33 medic primar expertiza capacității de muncă S   0.25 

34 

medic specialist expertiza capacității de 

muncă 

S   0.25 

35 Asistent medical principal PL   0.5 

Compartimentul   

Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

36 medic specialist - Preşedinte Comisie S   1 

37** consilier I asistent 2 

Serviciul  

evaluare complexă pentru copii 

38* șef serviciu - gradul II I   1 

39** consilier I superior 9 

40 inspector de specialitate IA S   0.5 

41 medic primar pediatrie S   1 

Serviciul  

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

repatrieri, violență domestică și prevenirea marginalizării sociale 

42* șef serviciu - gradul II I   1 

43** consilier I superior 7 

44** consilier I principal 1 

Serviciul  

management de caz pentru copii și  

managementul calității serviciilor de tip familial 

45* șef serviciu - gradul II I   1 

46** consilier I superior 13 

47** consilier I principal 2 

48** consilier I asistent 3 

49** consilier I debutant 1 

Serviciul  

management de caz pentru copii și  

managementul calității serviciilor de tip rezidențial 

50* şef serviciu - gradul II I   1 

51** consilier I superior 11 

52** consilier I asistent 2 

Serviciul  

management de caz pentru persoane adulte 

 cu dizabilități și monitorizare servicii sociale 

53* șef serviciu - gradul II I   1 

54** consilier I superior 13 

55** consilier I principal 1 

56** consilier I asistent 2 

57** consilier I debutant 1 

58 asistent social principal S   1 

59 asistent social specialist S   1 
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Biroul  

intervenție în regim de urgența în domeniul asistenței sociale 

60* șef birou - gradul II I   1 

61** consilier I superior 1 

62** consilier I principal 2 

63** consilier I asistent 2 

Biroul  

evidență și plată beneficii de asistență socială 

64* şef birou - gradul II I   1 

65** consilier I superior 3 

66** consilier I principal 1 

67** consilier I asistent 1 

Serviciul  

financiar – contabil 

68* şef serviciu - gradul II I   1 

69** consilier I superior 4 

70* referent III superior 3 

Serviciul  

achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ 

71* şef serviciu - gradul II I   1 

72** consilier I superior 4 

73** consilier I asistent 1 

74** consilier I debutant 1 

75** referent III superior 1 

76 referent IA M   1 

Compartimentul  

achiziții și contractare servicii sociale 

77** consilier I superior 1 

78** consilier I principal 2 

Serviciul  

întreținere și deservire 

79 șef serviciu gradul II S   1 

80 şofer I G;M   6 

81 muncitor calificat I (întreţinere) G;M   3 

82 muncitor calificat III G   0.5 

83 îngrijitor G   3 

B. SERVICII PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Compartiment  

asistenţă maternală 

84 asistenți maternali profesioniști M;G   112 

 

Compartimentul  

asistenți personali profesioniști 

85 asistenți personali profesioniști M;G   26 

Centrul de îngrijire şi asistenţă  

pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud 

86 șef centru  - gradul II S   1 

87 Medic primar S  1 

88 psiholog practicant S   1 

89 asistent social principal S   2 

90 asistent medical principal PL   6 
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91 masor principal M   2 

92 infirmieră  G   19 

93 magaziner  M   1 

94 inspector de specialitate IA S   2 

95 muncitor calificat I (întreţinere) M; G   1 

96 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

97 muncitor calificat I (fochist) M;G   3 

98 muncitor calificat IV (fochist) M;G   2 

99 muncitor calificat I (bucătar)  M; G   2 

100 muncitor calificat II (bucătar)  M; G   2 

101 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   1 

102 spălătoreasă G   2 

103 șofer  I M;G   1 

Casa de tip familial  

nr. 15 Abrud 

104 educator principal M   5 

105 educator  M   1 

106 psiholog practicant S   0.5 

107 asistent social practicant S   0.5 

108 asistent medical PL   1 

109 asistent medical debutant PL   1 

Casa de tip familial  

nr. 2 Abrud 

110 educator principal M   4 

111 educator  M   2 

112 asistent medical debutant PL   1 

113 asistent medical PL   1 

114 psiholog practicant S   1 

Casa de tip familial  

nr. 3 Abrud 

115 asistent social principal SSD;S   1 

116 educator principal M   4 

117 educator M   1 

118 educator debutant M   1 

119 asistent medical debutant PL   1 

120 psiholg practicant S   1 

Casa de tip familial nr. 6 Cîmpeni 

121 psiholog practicant S   0.5 

122 asistent social debutant S   0.5 

123 asistent medical PL   1 

124 asistent medical principal PL;SSD   1 

125 educator principal M   3 

126 educator M   2 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 6 Abrud 

127 infirmier G   8 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 7 Abrud 

128 asistent social principal S  1 

129 infirmier G   5 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 8 Abrud 

130 infirmier G   6 

Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  
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nr. 14 Abrud 

131 infirmier G   8 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 15 Abrud 

132 asistent medical PL   1 

133 asistent social principal S   1 

134 infirmier G   6 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 19 Abrud 

135 asistent social principal S   1 

136 infirmier G   5 

137 maseur M   1 

138 şofer I G;M  1 

139 muncitor calificat I G;M  1 

140 îngrijitor G  1 

Centrul de îngrijire şi asistenţă  

pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieş 

141 șef centru  - gradul II S   1 

142 medic S   1 

143 kinetoterapeut debutant S   1 

144 terapeut ocupaţional S   2 

145 terapeut ocupaţional debutant S   1 

146 psiholog stagiar S   1 

147 asistent social principal S   1 

148 asistent social debutant S   1 

149 asistent medical PL;SSD   6 

150 asistent medical principal     1 

151 infirmier G   19 

152 muncitor calificat I (bucătar) G   4 

153 muncitor calificat IV (bucătar) G   1 

154 muncitor calificat I (întreținere) G;M   1 

155 muncitor calificat I (fochist) G;M   4 

156 muncitor calificat IV (fochist) G;M   1 

157 referent IA M   1 

158 magaziner  G;M   1 

159 îngrijitor G   2 

Centrul de tranzit Alba Iulia 

160 asistent social principal S   1 

161 psiholog practicant S   1 

162 terapeut ocupaţional debutant S   1 

163 educator M   1 

164 educator debutant M   1 

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

165 asistent social principal S   1 

166 asistent medical principal PL   1 

167 psiholog practicant S   1 

168 psiholog practicant S   0.5 

169 educator principal M   3 

170 educator SSD   1 

171 educator M   2 

172 educator debutant M   1 

173 administrator I M   1 

Casa de tip familial  

nr. 9 Alba Iulia 
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174 inspector de specialitate I S   1 

175 asistent medical principal PL   1 

176 asistent medical principal PL   0,5 

177 asistent medical PL   1 

178 psiholog stagiar S   1 

179 educator principal M   4 

180 educator M   3 

181 educator debutant M   1 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 16 Alba Iulia 

182 infirmier G   7 

183 asistent medical principal PL   1 

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsbergˮ 

184 șef centru - gradul II S   1 

185 medic (pediatru) S   1 

186 medic primar (medicină de recuperare) S   0.25 

187 medic specialist (medicină de recuperare) S   0.25 

188 medic primar (medicină de recuperare) S   0.25 

189 medic primar (neurologie infantilă) S   0.5 

190 medic primar (neurologie infantilă) S   0.25 

191 psiholog specialist S   1 

192 psiholog specialist S   0.5 

193 psiholog specialist S   0.5 

194 psiholog practicant S   3 

195 psiholog stagiar S   1 

196 asistent social specialist S   1 

197 asistent social principal S   1 

198 kinetoterapeut principal S   3 

199 kinetoterapeut S   2 

200 fiziokinetoterapeut S   1 

201 fiziokinetoterapeut  specialist S   1 

202 asistent medical principal PL;SSD   4 

203 asistent medical PL;SSD   1 

204 terapeut ocupaţional S   2.5 

205 psihopedagog S   1 

206 psihopedagog principal S   0.5 

207 logoped S   1 

208 logoped S   0,5 

209 masor M   1 

210 muncitor calificat I (spălătoreasă) G   1 

211 îngrijitor G   0.5 

212 îngrijitor  G   2 

213 administrator I M   0.5 

Centrul de plasament Blaj 

214 șef centru – gradul II S   1 

215 medic specialist (pediatru) S   0.5 

216 asistent social debutant S   1 

217 psiholog specialist S   0.5 

218 psiholog specialist S   0.5 

219 psiholog practicant S   1 

220 inspector de specialitate I S   1 

221 educator S   1 

222 educator debutant S   1 
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223 educator principal M   8 

224 educator M   3 

225 educator debutant M   1 

226 asistent medical principal PL;SSD   2 

227 muncitor calificat I (bucătar) M;G   3 

228 muncitor calificat II (bucătar) M;G   1 

229 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

230 muncitor calificat I (întreținere) M:G   2 

231 șofer I M;G   1 

232 îngrijitor  G   2 

Casa de tip familial în comunitate Blaj 

233 educator principal M   4 

234 educator M   2 

235 educator debutant M   1 

236 asistent medical  PL   1 

237 asistent medical debutant PL   1 

Centrul de plasament de tip familial Mănărade 

238 asistent medical debutant PL   1 

239 educator principal M   4 

240 educator M   5 

241 educator debutant M   1 

Casa de tip familial  

nr. 4 Blaj 

242 asistent medical debutant S   1 

243 psiholog practicant S   0.5 

244 asistent medical PL   1 

245 educator principal M   4 

246 educator M   3 

247 educator debutant M   1 

248 îngrijitor  G   1 

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai 

249 șef centru - gradul II S   1 

250 psihopedagog principal S   1 

251 asistent medical principal PL   1 

252 asistent medical PL   2 

253 asistent medical debutant PL   1 

254 educator principal M   7 

255 educator M   1 

256 paznic G  1 

Casa de tip familial  

nr. 1 Aiud 

257 psihopedagog principal S   1 

258 educator principal M   5 

259 educator debutant M   1 

260 asistent medical principal S   1 

261 asistent medical PL   1 

262 referent IA M  1 

263 magaziner G;M  1 

Casa de tip familial  

nr. 5 Aiud 

 

264 asistent medical PL   1 

265 asistent medical debutant PL   1 

266 educator debutant M   5 
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Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 17 Sîncrai 

267 infirmier G   7 

268 Muncitor calificat I (întreţinere) G  1 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 18 Sîncrai 

269 asistent medical principal PL  1 

270 infirmier G  6 

271 Muncitor calificat I (întreţinere) G  1 

Casa de tip familial „Speranţa Copiilorˮ Cugir 

272 șef centru gradul II S   1 

273 asistent medical PL   1 

274 asistent social principal S   1 

275 psihopedagog S   1 

276 educator principal M   2 

277 educator M   5 

278 educator debutant M   1 

279 educatoare  M   1 

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

280 șef centru - gradul II S   1 

281 asistent social principal S   1 

282 psiholog stagiar S   1 

283 asistent medical principal PL;SSD   2 

284 educator principal SSD   1 

285 educator  S   1 

286 educator principal M   1 

287 îngrijitor G  1 

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  

pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos 

288 șef centru – gradul II S   1 

289 medic primar S   2 

290 medic primar (psihiatrie) S   0.5 

291 medic primar (psihiatrie) S   0.5 

292 medic specialist (psihiatrie) S   2 

293 medic S   5 

294 asistent social principal S   5 

295 asistent social specialist S   1 

296 kinetoterapeut S   1 

297 psiholog specialist S   0.5 

298 psiholog specialist S   2 

299 psiholog practicant S   3 

300 terapeut ocupaţional S   7 

301 terapeut ocupaţional debutant S   7 

302 instructor de ergoterapie M;PL   1 

303 instructor de ergoterapie debutant M;PL   1 

304 asistent medical principal PL;SSD   31 

305 asistent medical PL;SSD   1 

306 maseur principal M   4 

307 maseur M   3 

308 infirmier G   118 

309 infirmier debutant G   15 

310 farmacist S   2 

311 fiziokinetoterapeut debutant S   1 
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312 inspector de specialitate IA S   4 

313 inspector de specialitate IA S   0,5 

314 inspector de specialitate I S   1 

315 inspector de specialitate II S   3 

316 inspector IA SSD  1 

317 magaziner  G;M   1 

318 kinetoterapeut debutant S   1 

319 kinetoterapeut principal S   1 

320 profesor C.F.M. principal S   1 

321 profesor C.F.M. S   1 

322 muncitor calificat I (bucătar) M;G   5 

323 muncitor calificat II (bucătar) M;G   3 

324 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   2 

325 muncitor calificat I (instalator) M;G   1 

326 muncitor calificat I (electrician) M;G   3 

327 muncitor calificat I (frizer) M;G   2 

328 muncitor calificat I (fochist) M;G   6 

329 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

330 spălătoreasă M;G   7 

331 șofer I M;G   1 

 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 10 Cricău 

332 asistent social specialist SSD;S   1 

333 infirmier G   5 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte 

 cu dizabilități Gîrbova 

334 șef centru  - gradul II  S   1 

335 inspector de specialitate I S   2 

336 asistent social principal S   1 

337 psiholog practicant S   1 

338 medic primar S   1 

339 masor M  1 

340 asistent medical principal PL   3 

341 asistent medical PL   3 

342 infirmier G   23 

343 infirmier debutant G   1 

344 magaziner  M   1 

345 muncitor calificat I (bucătar) G;M   1 

346 muncitor calificat II (bucătar) G;M   1 

347 muncitor calificat IV (bucătar) G;M   3 

348 spălătoreasă G   1 

349 muncitor calificat I (lenjereasă) G   1 

350 șofer I G;M   1 

351 muncitor calificat I (întreţinere) G;M   3 

352 muncitor calificat IV (întreţinere) G;M  1 

Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 13 Gîrbova 

353 infirmier G   7 

354 asistent medical debutant PL  1 

Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 3 Gîrbova 

355 infirmier G   9 

356 infirmier debutant G   1 
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TOTAL GENERAL 1035 

NOTA: 

 *   funcţie publică de conducere    

 ** funcţie publică de execuţie    

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                                         Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei Publice Comunitare  

de Evidenţă a Persoanelor Alba 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 februarie  2019; 

 Luând în dezbatere: 

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

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a 

Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Publice Comunitare de 

Evidenţă a Persoanelor Alba; 

- raportul de specialitate nr. 609 din 10 ianuarie 2019 al Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 5673 din 10 decembrie 2018 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 25175 din 12 decembrie 

2018; 

Ţinând cont de: 

- avizul nr. 7100/3634/2019 emis de către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici, înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 4026/27 februarie 2019; 

- avizul nr. 3518103/25 februarie 2019 emis de către Direcţia pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 

înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 3886/26 februarie 2019. 

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

juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

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

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă 

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

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

Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 160/28 iunie 2018, Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 62/28 martie 2018 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 79/24 martie 2011 

își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
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Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorul executiv al Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Publice Comunitare de 

Evidenţă a Persoanelor Alba, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi 

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

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 46 

Alba Iulia, 28 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi „pentru”.  

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

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot:  0 
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  PREŞEDINTE,                   CONTRASEMNEAZĂ 

                       Ion DUMITREL         SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                                                                                           Vasile BUMBU 

Numar   Din care 

 

posturi       Functii publice                posturi contractual

  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA - PREŞEDINTE 

        SECRETAR  AL JUDEŢULUI 

DIRECTOR EXECUTIV  

BIROUL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

1+5 

   BIROUL ADMINISTRATIV  

1+5 

BIROUL STARE CIVILĂ COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL, 

RESURSE UMANE, ACHIZIŢII ŞI RELAŢII 

PUBLICE 

4 

COMPARTIMENT EVIDENŢA 

PERSOANELOR 

COMPARTIMENT  

INFORMATICĂ  

ROMANIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
ORGANIGRAMA 

DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENŢĂ  

A PERSOANELOR ALBA 

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 46/28 februarie 2019 

 



 

 
 

                                Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 46/28 februarie 2019 

 

 

 

STAT DE FUNCȚII 

al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba 

 

 

        

Nr.crt. Denumirea funcţiei Clasa Gradul 

profesional 

Numărul 

de posturi 

1. Director executiv   1 

           

Biroul de Evidenţă a Persoanelor  

2. Şef birou   1 

Compartiment evidenţa persoanelor 

3-4. Inspector I Superior 2 

5. Consilier juridic I Asistent 1 

6. Consilier I Debutant  1 

Compartiment informatică 

7. Consilier  Superior 1 

Biroul Stare Civilă 

8. Şef birou   1 

9. Consilier I Superior 1 

10-12. Inspector I Superior 3 

13-14. Inspector I Asistent 2 

15 Consilier juridic I Superior 1 

Compartiment financiar-contabil, resurse umane, achiziţii şi relaţii publice 

16 Consilier I Principal 1 

17 Inspector I Principal 1 

18 Consilier I Debutant 1 

19 Consilier I Superior 1 

Biroul Admnistrativ 

20. Şef birou    1 

21. Consilier debutant   1 

22. Arhivar IA    1 

23. Îngrijitor    1 

24-25. Şofer I   2 

                                 TOTAL 25 

                             

     

                 CONTRASEMNEAZĂ                   

                                               PREŞEDINTE,                SECRETARUL  JUDEŢULUI ALBA, 

                         Ion DUMITREL                                       Vasile BUMBU        
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Anexa nr. 3 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 46/28 februarie 2019 

 

 
 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL 

 DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENŢĂ 

A PERSOANELOR ALBA 

 

 

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba este o instituţie publică 

de interes judeţean, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judetean Alba, înfiinţată 

în temeiul O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor, prin Hotărârea Consiliul Județean Alba nr. 49/24 februarie 

2005. 

Art. 2. (1) Scopul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, este acela 

de a îndeplini atribuţiile ce îi sunt stabilite prin actele normative pentru punerea în aplicare a 

prevederilor care reglementează activitatea de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, precum şi de 

eliberare a documentelor, în sistem de ghişeu unic; 

    (2) Activitatea Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba se 

desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi 

în executarea legii. 

Art. 3. Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba este înfiinţată potrivit 

prevederilor art. 6 alin. 2 din O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, prin reorganizarea Compartimentului de 

Stare Civilă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Biroului  Evidenţa 

Populaţiei din cadrul Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanei al Judeţului Alba, numărul de 

funcții din statul de personal fiind stabilit potrivit criteriilor de dimensionare cuprinse în O.U.G. nr. 

63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare. 

Art. 4. (1) Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba coordonează şi 

controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor 

din cadrul judeţului, în unitățile administrativ-teritoriale unde acestea sunt constituite, precum și a 

ofițerilor de stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarilor din județul Alba. 

      (2) Activitatea Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba este 

coordonată de Președintele Consiliului Județean Alba, care poate delega, prin dispoziție, atribuțiile ce 

îi sunt conferite de lege, secretarului județului Alba. 

      (3) De asemenea, coordonarea și controlul metodologic al Direcției Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba se asigură de către Direcția pentru Evidenţa Persoanelor 

şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Art. 5. (1) Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba este condusă de un 

director executiv - funcţie publică de conducere, numit prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, în 

condiţiile legii, cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi al 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

    (2) Directorul executiv asigură conducerea executivă a Direcţiei Publice Comunitare 

de Evidenţă a Persoanelor Alba şi răspunde, potrivit legii, în fața Consiliului Județean Alba, în ceea 

ce privește întreaga activitate pe care o desfășoară, potrivit atribuțiilor prevăzute în fișa postului. 

Art. 6. În îndeplinirea atribuţiilor legale, Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a 

Persoanelor Alba cooperează cu direcţiile şi serviciile de specialitate din cadrul aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 
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Bazelor de Date şi colaborează cu autorităţile publice locale, instituţii publice, alte persoane juridice 

pe probleme de interes comun. 

 
CAPITOLUL II - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

  Art. 7. (1) Structura organizatorică, numărul de personal, statul de funcţii şi finanţarea 

Direcţiei  Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba se aprobă prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba. 

    (2) Structura organizatorică este următoarea : 

 Biroul stare civilă;    

 Biroul evidenţă a persoanelor format din:  

 Compartimentul evidenţa persoanelor 

 Compartimentul informatică;  

 Biroul administrativ;  

 Compartimentul financiar-contabil, resurse umane, achiziţii şi relaţii publice; 

Art. 8. Activitatea desfăşurată de către structurile Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, pentru îndeplinirea atribuţiilor, are la bază relaţii de autoritate (ierarhice, 

funcţionale), de cooperare, de coordonare şi de control, potrivit competenţelor stabilite pentru fiecare 

structură în parte. 

Art. 9. Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba şi structurile componente, în scopul organizării, 

menţinerii şi perfecţionării stării de funcţionalitate a direcţiei.  

Art. 10. Între structurile Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba se 

stabilesc relaţii de cooperare, pentru îndeplinirea sarcinilor specifice şi în vederea integrării 

obiectivelor în ansamblul atribuţiilor direcţiei. 

Art. 11. La nivelul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, activitatea 

de control şi coordonare este atributul conducerii şi se realizează direct ori prin intermediul şefilor  de 

birou/compartiment. De asemenea, în activitatea de control, pe linii specifice de muncă, conducerea 

direcţiei poate angrena şi alt personal specializat din cadrul structurilor proprii. 

 

CAPITOLUL III - ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI PUBLICE  

COMUNITARE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ALBA 

 

Art. 12. Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba are următoarele atribuţii 

principale : 

a.) actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.); 

b.) furnizează date necesare pentru actualizarea Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor; 

c.) utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor; 

d.) coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de 

evidență a persoanelor și a ofițerilor de stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarilor 

din județul Alba unde nu sunt înființate astfel de servicii; 

e.) coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă; 

f.) asigură emiterea certificatelor de stare civilă și a cărților de identitate; 

g.) asigură structurilor aflate în coordonare imprimatele achiziționate de la Direcția pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 

necesare activităţii de evidență a persoanelor şi stare civilă,; 

h.) monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul 

asigurării protecției datelor referitoare la persoană; 

i.) gestioneaza resursele materiale necesare activităţii proprii; 

j.) ţine evidența şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe 

acestea, conform comunicărilor primite. 

 

CAPITOLUL IV - CONDUCEREA DIRECŢIEI PUBLICE  

COMUNITARE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ALBA 
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Art. 13.  Conducerea Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba se asigură 

de către directorul executiv. 

Art. 14. (1) Directorul executiv reprezintă Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a 

Persoanelor Alba în relaţiile cu şefii  structurilor din cadrul Consiliului Judeţean Alba, din cadrul 

Instituţiei Prefectului Judeţului Alba, precum şi cu şefii unităţilor din Ministerul Afacerilor Interne, 

ori ai altor instituţii publice,  potrivit competenţelor legale. 

   (2) În aplicarea prevederilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor, directorul executiv 

emite dispoziţii. 

                           (3) În condiţiile legii şi ale reglementărilor specifice, directorul executiv poate 

delega atribuţii, din competenţa sa, personalului din subordine.  

   (4) În absenţa directorului executiv atribuţiile acestuia se exercită de către un şef de 

birou desemnat prin dispoziție. 

Art. 15. Conducerea birourilor din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba este exercitată de şefii acestora. 

Art. 16.(1) Şefii birourilor din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 

Alba răspund de întreaga activitate pe care o desfăşoară, în faţa directorului executiv. 

  (2) Şefii birourilor din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 

Alba conduc activitatea pe liniile lor de competenţă şi reprezintă direcţia în relaţiile cu celelalte 

structuri ale Consiliului Judeţean Alba, ale Instituţiei Prefectului Judeţului Alba, ale unităţilor 

Ministerului Afacerilor Interne şi cu alte autorităţi sau instituţii, conform delegării şi dispoziţiilor 

primite. 

 
CAPITOLUL V - ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DIRECŢIEI PUBLICE  

COMUNITARE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ALBA 

 

Art. 17. (1) Biroul de Evidenţă a Persoanelor este condus de un şef de birou și are în 

componenţă: 

 Compartimentul evidenţa persoanelor 

 Compartimentul informatică 

     (2) Compartimentul Evidența Persoanelor are următoarele atribuţii principale: 

a.) coordonează şi controlează metodologic activitatea de soluţionare a cererilor pentru 

eliberarea actului de identitate, respectiv a cererilor pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii 

privind stabilirea reşedinţei, precum şi cea de primire a cererilor şi de eliberare a celorlalte 

documente, în cadrul ghişeului unic, de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor de pe raza judeţului Alba, în vederea asigurării unui mod unitar de aplicare a 

reglementărilor legale incidente acestor activităţi;  

b.) la finalizarea activităţilor de control metodologic stabilite, întocmeşte, supune aprobării 

directorului executiv al Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba şi transmite 

serviciului de profil controlat precum şi conducerii autorităţii publice locale în cauză, raportul de 

control cuprinzând principalele realizări ale structurii controlate, deficienţele şi neregulile constatate, 

măsurile şi termenele stabilite pentru remedierea acestora, precum şi propunerile care pot contribui la 

creşterea eficienţei activităţii structurii controlate; 

c.) colaborează cu şefii/coordonatorii serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor în scopul cunoaşterii stadiului şi modului de realizare a măsurilor stabilite cu ocazia 

activităţii de control, precum şi a celorlalte sarcini şi atribuţii de serviciu ce le revin;  

d.) îndrumă personalul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, 

elaborând în acest sens, după caz, norme de lucru specifice; 

e.) soluţionează solicitările de puncte de vedere de specialitate formulate de serviciile de profil 

aflate sub coordonarea Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

f.) soluţionează petiţiile înregistrate la nivelul Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, în domeniul evidenţei persoanelor; 

g.) întocmeşte, verifică, analizează şi transmite la Direcția pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne situaţiile statistice /sintezele 



 

 
111 

/informările privind activităţile desfăşurate în domeniul evidenţei persoanelor de Serviciile Publice 

Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor/Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, în conformitate cu instrucţiunile specifice;  

h.) verifică condiţiile în care lucrătorii de evidenţă a persoanelor au produs şi eliberat acte de 

identitate ca urmare a declinării unei identităţi false de către solicitanţi, propunând măsuri în scopul 

prevenirii acestor situaţii; 

i.) primeşte, verifică şi centralizează informaţiile comunicate de serviciile publice comunitare 

locale de evidenţă a persoanelor de pe raza judeţului Alba privind activităţile desfăşurate pentru 

punerea în legalitate a cetăţenilor care deţin acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat; 

j.) colaborează cu cadrele de poliţie ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba în scopul 

realizării sarcinilor comune pe linia punerii în legalitate a persoanelor care nu au solicitat eliberarea 

actului de identitate în termenele prevăzute de lege; 

k.) întocmeşte analizele de evaluare a activităţilor desfăşurate pe linia punerii în legalitate a 

persoanelor care nu au solicitat eliberarea actului de identitate în termenele prevăzute de lege şi le 

înaintează Direcției pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne București; 

l.) transmite serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de pe raza 

judeţului Alba fişierele cuprinzând datele persoanelor care nu au solicitat eliberarea actului de 

identitate în termenele prevăzute de lege, în cursul trimestrului anterior, urmărind modul de 

gestionare a acestor date la nivelul serviciilor locale; 

m.) organizează convocările profesionale pe linie de evidenţă a persoanelor, iar cu ocazia 

desfăşurării acestora, oferă personalului Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a 

Persoanelor din judeţul Alba îndrumările necesare, potrivit ordinii de zi aprobate de directorul 

executiv; 

n.) colaborează cu structurile subordonate ale Inspectoratului General al Poliţiei Române ori 

cu alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv cu structurile teritoriale ale Direcției 

pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, cu cele ale Direcţiei Generale de 

Paşapoarte şi ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, în scopul realizării sarcinilor specifice; 

o.) actualizează, utilizează şi furnizează din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor 

datele de identificare ale persoanelor fizice solicitate de către autorităţile şi instituţiile publice 

centrale, judeţene şi locale, de către persoanele fizice ori juridice, potrivit dispoziţiilor legale şi a 

procedurilor de lucru stabilite în domeniul protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 

p.) efectuează verificări în bazele de date privind evidenţa persoanelor la solicitarea 

structurilor de specialitate aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, 

Ministerul Apărării Naţionale, ş.a., pentru realizarea fluxului necesar ţinerii în actualitate a datelor de 

evidenţă a persoanelor şi valorificarea acestora în interes operativ;  

q.) efectuează verificările necesare în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor ca urmare 

a comunicărilor primite de la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 

simple privind cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate, respectiv privind cetăţenii 

care au solicitat eliberarea paşaportului şi nu figurează în evidenţele specifice pe linie de evidenţă a 

persoanelor şi ia măsurile corespunzătoare în vederea actualizării componentei informatizate a 

Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu informaţiile rezultate din cuprinsul comunicărilor 

primite; 

r.) efectuează verificările necesare în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor şi ia 

măsurile corespunzătoare pentru anularea şi distrugerea actelor de identitate înaintate de serviciile 

publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, cu ocazia transmiterii 

comunicărilor privind stabilirea domiciliului în străinătate; 

s.) efectuează verificările necesare în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, 

actualizează, după caz, componenta informatizată a acestuia cu informaţiile privind anularea cărţilor 

de identitate care fac obiectul actualizării Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi transmite 

Direcției pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne comunicările specifice; 
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ş.) efectuează verificările necesare şi ia măsurile corespunzătoare în vederea actualizării 

Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu informaţiile din cuprinsul comunicărilor privind 

decesul persoanelor înregistrat de autorităţile din străinătate; 

t.) efectuează verificările necesare în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor şi 

înaintează Direcției pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne comunicările transmise de instanţele judecătoreşti, în situaţiile în care 

se impune, pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu informaţiile de 

interes operativ; 

ţ.) coordonează activităţile specifice desfăşurate de Serviciile Publice Comunitare Locale de 

Evidenţă a Persoanelor din judeţul Alba în scopul punerii în legalitate pe linie de evidenţă a 

persoanelor a cetăţenilor aflaţi în unităţile de ocrotire şi protecţie socială de pe raza de competenţă, 

respectiv în scopul efectuării controlului modalităţii de respectare a prevederilor normelor legale pe 

linie de evidenţă a persoanelor la nivelul acestor unităţi;  

u.) actualizează componenta informatizată a Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor 

cu informaţiile necesare, cu ocazia soluţionării lucrărilor specifice evidenţei persoanelor; 

v.) întocmeşte, utilizează şi păstrează registrele necesare desfăşurării activităţii, potrivit 

dispoziţiilor și normelor legale în vigoare; 

w.) aduce la cunoştinţa cetăţenilor informaţiile necesare în scopul punerii în legalitate pe linie 

de evidenţă a persoanelor, potrivit normelor legale; 

x.) acordă sprijinul de specialitate autorităţilor publice locale cu ocazia înfiinţării şi 

operaţionalizării a noi Servicii Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor la nivelul 

judeţului Alba; 

y.) organizează şi desfăşoară activităţi de instruire a funcţionarilor serviciilor publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor din judeţul Alba şi realizează testarea cunoştinţelor teoretice şi 

practice dobândite de aceştia în domeniul evidenţei persoanelor, în scopul acordării dreptului de a 

actualiza componenta informatizată a Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor 

z.) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, în condiţiile legii;  

aa.) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale 

Ministerului Afacerilor Interne în scopul realizării operative a sarcinilor comune ce le revin, în 

temeiul legii; 

bb.) aplică întocmai dispoziţiile normelor legale care reglementează activitatea de evidenţă a 

persoanelor; 

cc.) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii, completarea şi modificarea actelor 

normative şi a metodologiilor de lucru în materia evidenţei persoanelor; 

dd.) asigură constituirea fondului arhivistic al compartimentului, din documentele rezultate ca 

urmare a desfăşurării activităţii de profil; 

ee.) realizează alte activităţi în domeniul evidenţei persoanelor, potrivit cerinţelor legale de 

linie, obiectivelor specifice şi sarcinilor stabilite de directorul executiv al Direcției Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba;  

ff.) întocmeşte, verifică, analizează şi transmite la Direcția pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne situaţiile 

statistice/sintezele/informările privind activităţile desfăşurate în domeniul evidenţei persoanelor de 

către Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor/ Direcția Publică Comunitară 

de Evidenţă a Persoanelor Alba, în conformitate cu instrucţiunile specifice;  

gg.) întocmeşte şi transmite zilnic la Direcția pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne situaţia indicatorilor de activitate pe linie 

de evidenţă a persoanelor, realizată la nivelul judeţului Alba; 

hh.) actualizează, utilizează şi furnizează din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor 

datele de identificare ale persoanelor fizice solicitate de către autorităţile şi instituţiile publice 

centrale, judeţene şi locale, de către persoanele fizice ori juridice, potrivit dispoziţiilor legale şi a 

procedurilor de lucru stabilite în domeniul protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 

ii.) efectuează demersurile necesare în vederea soluţionării cererilor pentru eliberarea actului 

de identitate, adresate de către cetăţeni oficiilor consulare/misiunilor diplomatice ale României în 
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străinătate şi primite spre rezolvare prin intermediul Direcției pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

jj.) primeşte şi soluţionează cererile pentru atribuirea codului numeric personal, în condiţiile 

legii; 

kk.) primeşte şi soluţionează cererile pentru eliberarea certificatelor privind domiciliul 

înregistrat în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, în vederea valorificării de către cetăţenii 

români a unor drepturi în străinătate;  

ll.) primeşte și soluționează cererile pentru eliberarea actului de identitate şi cererile pentru 

înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei precum şi documentele 

prezentate în susţinerea acestora, în cazul cetăţenilor care au obţinut aprobarea pentru soluţionarea 

cererilor specifice la nivelul acestei instituţii, fiind aflaţi în situaţii deosebite, în cazul testării 

aplicaţiilor informatice şi urmăririi funcţionării acestora ori în cazul sprijinirii activităţii specifice a 

structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale; 

mm.) colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice pentru efectuarea verificărilor în 

evidenţele acestora ori în teren, solicită ori înaintează documentele necesare în scopul soluţionării 

cererilor specifice;  

nn.) actualizează componenta informatizată a Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor 

cu informaţiile necesare în scopul producerii şi eliberării actului de identitate ori înscrierii în actul de 

identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei precum şi cu ocazia soluţionării unor alte lucrări 

specifice evidenţei persoanelor; 

oo.) anulează actele de identitate retrase potrivit prevederilor legale;  

pp.) inventariază şi distruge documentele de identitate recuperate, potrivit normelor legale în 

vigoare;  

qq.) inventariază rebuturile rezultate din activitatea de operare-prelucrare date personale în 

vederea producerii cărţilor de identitate, desfăşurată la nivelul Direcției Publice Comunitare de 

Evidenţă a Persoanelor Alba, şi ia măsurile corespunzătoare, potrivit cerinţelor legale; 

rr.) identifică, pe baza menţiunilor operative, elementele urmărite respectiv cele cu anumite 

interdicţii şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se impun; 

ss.) sesizează dispariţia, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidenţă a persoanelor şi 

raportează dispariţia acestora pe cale ierarhică; 

şş.) aplică întocmai dispoziţiile normelor legale care reglementează activitatea de evidenţă a 

persoanelor; 

tt.) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii, completarea şi modificarea actelor 

normative şi a metodologiilor de lucru în materia evidenţei persoanelor; 

ţţ.) asigură protecţia datelor cu caracter personal precum şi securitatea documentelor 

compartimentului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

uu.) realizează alte activităţi în domeniul evidenţei persoanelor, potrivit cerinţelor legale de 

linie, obiectivelor specifice şi sarcinilor stabilite de directorul executiv al Direcției Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba.       

     (3) Compartimentul informatică are următoarele atribuţii principale: 

a.) asigură informatizarea şi conducerea computerizată a tuturor activităţilor pretabile pentru 

prelucrarea electronică, ce revin Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

b.) răspunde de buna funcţionare a sistemului, gestionează şi supraveghează resursele 

materiale implicate: hardware, software şi comunicaţii; 

c.) propune necesarul de echipamente hardware şi software; asigură asistenţă la distribuirea 

acestora; 

d.) elaborează, împreună cu utilizatorii, lista aplicaţiilor şi priorităţilor în realizarea acestora la 

nivelul Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, propunând proceduri interne 

(ghiduri practice) pentru optimizarea fluxului de date, asigurarea protecţiei acestora şi a accesului 

pentru optimizarea informaţiei; 

e.) acordă suport şi sprijin la implementarea programelor achiziţionate; 

f.) asigură asistenţă, consultanţă şi instruieşte personalul Direcției Publice Comunitare de 

Evidenţă a Persoanelor Alba sau, după caz, propune efectuarea unor cursuri de pregătire în cadrul 

instituţiilor de specialitate privind operarea pe calculator, modul de utilizare a programelor instalate şi 

de întreţinere al echipamentelor de calcul; 
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g.) răspunde de implementarea politicilor de securitate a sistemului informatic şi de 

comunicaţii; 

h.) răspunde de afişarea pe pagina de internet a Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba a informaţiilor de interes public; 

i.) asigură, cu sprijinul persoanei desemnate, activitatea cu privire la accesul la informaţiile de 

interes public; 

j.) contribuie la formarea şi consolidarea unei bune imagini a instituţiei, prin serviciile oferite, 

prin colaborările cu partenerii în domeniul schimbului de informaţii; realizează, din punct de vedere 

al conţinutului, acţiuni de mediatizare prin intermediul reţelei Internet; 

k.) soluţionează solicitările în domeniul informatic provenite de la: serviciile publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Alba, Biroul Judeţean de Administrare a 

Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Alba, Direcția pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

l.) asigură relaţionarea şi/sau corespondenţa electronică cu toţi furnizorii de servicii publice, 

conform legislaţiei în vigoare (Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Agenţia Naţională pentru 

Achiziţii Publice, Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor - REVISAL, iLegis, etc.); 

m.) asigură funcţionalitatea reţelelor de calculatoare (reţeaua locală şi reţeaua virtuală privată 

- VPN) şi a echipamentelor de conectare şi de comunicaţii, accesul la reţea; monitorizarea şi 

întreţinerea acestora; utilizează conturile de acces la portalul/serverul FTP - File Transfer 

Protocol/serverul e-mail ale Direcției; 

n.) administrează şi utilizează conturile de e-mail din domeniul  dpcepalba.ro;  

o.) coordonează procesarea documentelor pentru operaţiunile efectuate de Direcția Publică 

Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba şi păstrează confidenţialitatea lucrărilor executate; 

p.) administrează şi utilizează conturile de corespondenţă electronică între Direcția Publica 

Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba și instituţiile/autorităţile administraţiei publice ale 

judeţului Alba; 

q.) colaborează cu specialiştii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune 

ale Ministerului Afacerilor Interne, în vederea asigurării administrării datelor în conformitate cu 

prevederile legale și dezvoltării de proiecte privind cele două reţele virtuale private - VPN şi intranet; 

r.) elaborează şi participă la programul de pregătire şi instruire a personalului din cadrul 

serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, pe linia actualizării bazelor de date, 

asigurării accesului şi a respectării normelor de protecţia datelor cu caracter personal, precum şi 

securității documentelor, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare și, nu în ultimul rând, a 

exploatării şi întreţinerii tehnicii de calcul din dotare şi a utilizării programelor. 

Art. 18. (1) Biroul de stare civilă este condus de un șef de birou și are următoarele atribuții 

principale: 

a.) îndrumă şi controlează, cel puţin o dată pe an, activitatea de stare civilă pe teritoriul 

judeţului Alba, pe baza programului întocmit la începutul fiecărui an, de şeful biroului. Controlul se 

va efectua pentru perioada începând cu ultima verificare efectuată şi va cuprinde în mod obligatoriu şi 

gestiunea certificatelor și a extraselor multilingve; 

b.) participă la predarea-primirea gestiunii de stare civilă, cu ocazia schimbării din funcţie a 

ofiţerilor de stare civilă, sau când, din diferite motive, ofiţerul de stare civilă trebuie înlocuit pe o 

perioadă mai mare de 30 de zile;  

c.) asigură consilierea de specialitate a personalului aflat în coordonare în ceea ce priveşte 

întocmirea dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă, transcrieri, rectificări acte şi 

menţiuni stare civilă, reconstituiri şi întocmiri ulterioare a actelor de stare civilă, precum și în cazul 

înregistrării tardive a nașterii; 

d.) întocmeşte referate privind concluziile rezultate în urma verificărilor efectuate în cazul 

cererilor şi a celorlalte documente de schimbare a numelui pe cale administrativă repartizate şi face 

propuneri motivate de aprobare sau respingere a lor, după caz, pe care le prezintă Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba spre aprobare, respectiv respingere, conform prevederilor legale; 

e.) propune spre avizare referatele privind rectificările actelor de stare civilă şi a menţiunilor 

înscrise pe marginea acestora, analizând sub aspectul legalităţii şi temeiniciei documentaţia ce stă la 

baza acestora;  
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f.) analizează dosarele de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă emise de 

autorităţile străine pe care le înaintează şefului biroului de stare civilă şi directorului executiv al 

Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba în vederea avizării transcrierii acestora 

în registrele de stare civilă române; 

g.) verifică documentațiile care vizează înregistrarea tardivă a nașterii și supune aprobării 

acordarea avizului conform;  

h.) propune spre avizare şefului biroului de stare civilă şi directorului executiv al Direcției 

Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba referatele privind reconstituirea şi întocmirea 

ulterioară a actelor de stare civilă; 

i.) participă la concursurile pentru încadrarea personalului de specialitate în domeniul stării 

civile de la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi ofițerilor de stare civilă 

din cadrul aparatului de specialitate al primarilor din județul Alba şi asigură instruirea persoanelor 

cărora urmează a li se delega exercitarea atribuţiilor de stare civilă; 

j.) asigură consiliere de specialitate în vederea soluţionării unor speţe din domeniul stării 

civile sesizate de serviciile  publice  comunitare  locale de evidenţă  a  persoanelor şi ofițerilor de 

stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarilor din județul Alba; 

k.) efectuează verificări în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor în cazul dosarelor de 

transcriere, rectificări acte şi menţiuni, schimbări nume pe cale administrativă, reconstituiri şi 

întocmiri ulterioare a actelor de stare civilă, precum și în cazul înregistrării tardive a nașterii; 

l.) solicită, centralizează şi întocmeşte situaţii statistice lunare, trimestriale şi semestriale 

privind activitatea proprie precum și a tuturor structurilor din județ, aflate în coordonare, pe care le 

înaintează la Direcția pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne; 

m.) verifică modul de atribuire, gestionare şi înscriere a codurilor numerice personale 

precalculate în actele de stare civilă; 

n.) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile la regimul actelor de stare civilă; 

o.) propune, pe bază de referat motivat, sesizarea instanţelor judecătoreşti în vederea anulării 

sau completării actelor de stare civilă exemplarul II şi a menţiunilor înscrise pe acestea, după caz, 

conform legii; 

p.) informează directorul executiv al Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 

Alba în cazul dispariţiei unor documente de stare civilă cu regim special, pentru a se dispune măsurile 

ce se impun; 

q.) participă la instruirea ofiţerilor de stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al 

primarilor din județul Alba pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a acestora; 

r.) personalul biroului se preocupă permanent de cunoaşterea actelor normative în materie de 

stare civilă, răspunzând de aplicarea lor în activitatea ce o desfăşoară; 

s.) rezolvă în termen legal corespondenţa repartizată; 

ş.) urmăreşte modul de soluţionare a deficienţelor consemnate în procesele-verbale de control 

având ca finalitate îndreptarea erorilor din cuprinsul actelor de stare civilă; 

t.) distruge, cu ocazia controlului, certificatele și extrasele multilingve retrase şi anulate de 

către ofiţerii de stare civilă; 

ţ,) întocmeşte informări, circulare, îndrumări pentru aplicarea corectă a legislaţiei în domeniul 

stării civile, pe care le transmite serviciilor publice locale comunitare de evidenţă a persoanelor şi 

structurilor de stare civilă din cadrul primăriilor din judeţ; 

u.) alocă, în sistem informatic naţional, numărul certificatelor de divorţ din Registrul unic al 

certificatelor de divorţ; 

v.) colaborează cu celelalte structuri din cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, precum şi cu alte autorităţi publice în domeniul stării civile; 

w.) asigură soluţionarea petiţiilor pe probleme specifice, în colaborare cu persoana 

responsabilă de activitatea de soluţionare a petiţiilor, conform rezoluţiei directorului executiv şi 

urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal; 

x.) asigură constituirea fondului arhivistic din documentele rezultate din activitatea proprie; 

y.) ţine evidenţa şi răspunde de buna conservare şi asigurare a securităţii registrelor de stare 

civilă exemplarul II, a celorlalte documente aflate în arhiva stării civile, precum şi a ştampilelor 

pentru menţiuni; 
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z.) operează în registrele de stare civilă exemplarul II, în termenele legale, comunicările de 

menţiuni, le înregistrează în registrul de intrare-ieşire, restituie menţiunile incomplete sau completate 

greşit (pentru care ţine o evidenţă separată); 

aa.) eliberează extrase de pe actele de naştere, căsătorie şi deces la cererea autorităţilor 

publice prevăzute de Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

bb.) primeşte şi distribuie, în judeţ, listele de coduri numerice precalculate;  

cc.) se îngrijeşte de reconstituirea, prin copiere, a registrelor de stare civilă pierdute ori 

distruse, parţial sau total, după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise; 

dd.) asigură consiliere de specialitate ofiţerilor de stare civilă din judeţ în ceea ce priveşte 

modul de operare, în cuprinsul actelor de stare civilă, a modificărilor intervenite în statutul civil al 

persoanei; 

ee.) păstrează confidenţialitatea datelor de stare civilă la care are acces în activitatea 

profesională; 

ff.) asigură protecţia datelor cu caracter personal, precum şi securitatea documentelor 

compartimentului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

gg.) asigură activitatea de secretariat a Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba; 

hh.) îndeplineşte, potrivit legii, şi alte atribuţii şi sarcini primite din partea directorului 

executiv. 

  (2) Consilierul juridic are următoarele atribuţii principale: 

a.) asigură reprezentarea Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, în faţa 

instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, a  organelor de urmărire penală, a notarilor 

publici şi/sau în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii, prin 

desemnare/delegare, împuternicire sau mandat expres; 

b.) asigură instrumentarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, urmărind: 

 redactarea, semnarea şi depunerea la registratura instanţelor a actelor de procedură, 

acţiuni, întâmpinări, cereri reconvenţionale, precizări, concluzii scrise şi altele asemenea, în 

termenele legale, potrivit calităţii procesuale; 

 pregătirea şi depunerea la dosare în termen legal a materialelor probatorii (înscrisuri, 

expertize, etc.) şi martori, după caz; 

 urmărirea soluţiilor pronunţate de instanţe şi promovarea, acolo unde este cazul, a 

căilor de atac sau întocmirea de referate scrise, motivate pentru luarea deciziei de achiesare la aceste 

soluţii; 

c.) asigură comunicarea hotărârilor judecătoreşti structurilor Direcției Publice Comunitare de 

Evidenţă a Persoanelor Alba, în scopul punerii în executare a acestora; 

d.) asigură și urmărește evidenţa cauzelor aflate în curs de judecată, prin consemnarea, într-un 

registru special a dosarelor, termenelor de judecată, precum și a soluțiilor date de către instanțele 

judecătorești; 

e.) acordă sprijinul de specialitate autorităţilor publice locale cu ocazia înfiinţării şi 

operaţionalizării de noi Servicii Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor la nivelul 

judeţului Alba; 

f.) acordă consultanţă juridică de specialitate structurilor Direcției Publice Comunitare de 

Evidenţă a Persoanelor Alba, la cerere, cu respectarea normelor şi principiilor legale în materie, 

furnizând informaţii privind incidenţa normelor legale, aplicabile fiecărei situaţii în parte, precum şi 

interpretarea acestora; studiază în prealabil problema supusă atenţiei, prin prisma elementelor de fapt 

şi de drept pendinte cauzei; redactează şi furnizează, în scris, opinia motivată cu privire la problema 

sesizată; 

g.) întocmeşte informări, circulare, îndrumări pentru aplicarea corectă a legislaţiei în domeniul 

stării civile și evidența persoanelor, pe care le transmite serviciilor publice locale comunitare de 

evidenţă a persoanelor şi structurilor de stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarilor 

din județul Alba; 

h.) îndrumă şi sprijină structurile Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 

Alba la întocmirea proiectelor de acte administrative şi/sau contracte, pe care le avizează, din punct 

de vedere juridic, redactând în toate situaţiile puncte de vedere scrise asupra clauzelor neconforme cu 
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legea şi/sau neoportune, întocmind rapoarte de neavizare cu indicarea neconcordanţei actului supus 

avizării cu normele legale; 

i.) întocmește și centralizează contractele încheiate de conducerea Direcției Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

j.) urmăreşte redactarea documentelor repartizate în privinţa fundamentării acestora, în fapt şi 

în drept; 

k.) verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ, care emană de la directorul 

executiv al Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, pe care le avizează şi 

contrasemnează, după caz; 

l.) elaborează referatele de specialitate care stau la baza emiterii de dispoziţii ale directorului 

executiv al Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

m.) în relaţia cu personalul de conducere, precum şi cu orice alte persoane din cadrul 

instituţiei, manifestă independenţă, punctul de vedere formulat de către consilierul juridic în legătură 

cu aspectul juridic al unei situaţii neputând fi schimbat sau modificat de către nici o altă persoană, 

acesta menţinându-şi opinia formulată iniţial, indiferent de împrejurări; 

n.) avizează, semnează şi parafează actele cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, 

vizând numai aspectele strict juridice ale documentului respectiv; 

o.) nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în 

documentul avizat ori semnat de acesta; 

p.) duce la îndeplinire atribuțiile încredințate responsabilului cu protecția datelor cu caracter 

personal;  

q.) îndeplineşte, potrivit legii, şi alte atribuţii şi sarcini primite din partea directorului executiv 

al Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba. 

Art. 19. Compartimentul financiar-contabil, resurse umane, achiziții și relații publice are 

următoarele atribuții: 

 

(1) În domeniul financiar-contabil: 

a.) asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile, în conformitate cu 

dispoziţiile legale; 

b.) urmăreşte periodic, realizarea în bune condiţii a indicatorilor financiari aprobaţi prin 

bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi respectarea disciplinei de plan şi a celei financiare; 

c.) asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti ale personalului şi propune măsuri, 

potrivit legii, pentru soluţionarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor referitoare la calcularea şi plata 

acestora; 

d.) urmăreşte vărsarea, la termen şi în cuantumurile stabilite, a sumelor ce constituie venituri 

bugetare ori obligaţii către alte persoane fizice şi juridice; 

e.) raportează lunar situaţia privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia 

efectivelor şi a realizării fondului de salarii, pe elemente componente, la termenele dispuse; 

f.) face propuneri de modificări/suplimentări/etc. de alocaţii bugetare, pe care le înaintează 

Consiliului Judeţean Alba; 

g.) organizează contabilitatea cheltuielilor finanţate din mijloace bugetare şi fonduri cu 

destinaţie specială; 

h.) organizează evidenţa prevederilor bugetare aprobate, a deschiderilor de credite şi a 

plăţilor, potrivit normelor în vigoare; 

i.) răspunde de folosirea eficientă a sumelor primite de la buget şi a priorităţilor de finanţare, 

de ţinerea la zi a evidenţelor contabile şi a indicatorilor programului de cheltuieli aprobaţi, precum şi 

de prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare şi a altor purtători de 

informaţii; 

j.) întocmeşte documentaţia specifică privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale ale 

Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, îndrumă şi controlează modul de 

punere în aplicare a acestora; 

k.) propune efectuarea inventarierii la termenele stabilite şi în conformitate cu dispoziţiile 

legale; 
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l.) îndeplineşte sarcinile ce îi revin pentru păstrarea integrităţii patrimoniului şi recuperarea 

operativă a prejudiciilor cauzate Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba şi a 

altor debite; 

m.) asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative şi contabile, precum 

şi gestionarea, folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special în conformitate cu dispoziţiile 

legale; 

n.) asigură îndeplinirea sarcinilor de competenţa sa cu privire la exercitarea controlului 

financiar preventiv şi a celui ierarhic operativ-curent; 

o.) efectuează operaţiile de încasări şi plăţi în conformitate cu dispoziţiile legale, ţine evidenţa 

acestora şi efectuează depunerile în conturile deschise în acest scop; 

p.) îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege şi alte acte normative referitoare la 

activitatea financiar-contabilă; 

q.) asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al biroului, din documentele rezultate 

din activitatea de profil; 

r.) încasează taxele instituite în domeniul evidenţei persoanelor și stării civile; 

s.) organizează, îndrumă şi coordonează acţiunea de elaborare a lucrărilor privind bugetul 

Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

ş.) întocmeşte propunerea pentru bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Direcției Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba;  

t.) asigură valorificarea inventarierii anuale a patrimoniului Direcției Publice Comunitare de 

Evidenţă a Persoanelor Alba, determină rezultatele inventarierii şi înregistrarea acestora în 

contabilitate; 

ţ.) urmăreşte execuţia cheltuielilor din bugetul propriu, cât şi din fondurile extrabugetare, 

întocmind periodic informări şi rapoarte privind modul de realizare a acestora, propunând măsuri 

atunci când constată că acestea nu se realizează potrivit prevederilor legale;  

u.) analizează împreună cu compartimentele de specialitate legalitatea, necesitatea şi 

oportunitatea dotărilor din investiţii, propune Consiliului Judeţean Alba alocarea fondurilor necesare 

şi efectuează demersurile pentru realizarea investiţiilor; 

v.) întocmeşte lucrările privind bugetul propriu cu repartizarea pe trimestre şi pe 

subdiviziunile clasificaţiei bugetare, în vederea finanţării cheltuielilor proprii; 

w.) verifică şi analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea propunerilor de modificare a 

bugetului propriu, organizează sistemul informaţional financiar în concordanţă cu cel al organelor de 

specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice; 

x.) răspunde de organizarea şi conducerea evidenţei contabile a sumelor aprobate în vederea 

efectuării cheltuielilor proprii, conduce evidenţa deschiderilor de credite pentru activitatea proprie a 

Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

y.) propune casarea mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar care îndeplinesc condiţiile 

legale; 

z.) propune deschiderea de finanţare în baza listelor de investiţii în parte şi separat pentru 

dotări independente şi proiecte; 

aa.) asigură efectuarea de plăţi din bugetul instituţiei pe baza actelor justificative; 

bb.) urmăreşte ca toate activităţile ce-i revin să se materializeze în documente financiar-

contabile întocmite conform metodologiilor emise de către Ministerul Finanţelor Publice şi legislaţia 

în materie; 

cc.) asigură transmiterea datelor prin aplicaţia CAB (control angajamente bugetare) în 

sistemul informatic FOREXEBUG ca punct unic de acces, completarea şi depunerea formularelor de 

buget cu vizibilitate la nivelul Ministerul Finanţelor Publice; 

dd.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare; 

ee.) asigură protecţia datelor cu caracter personal şi a informaţiilor clasificate, precum şi 

securitatea documentelor compartimentului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

(2) În domeniul resurselor umane: 

a.) asigură desfășurarea activităților privind recrutarea, selecția, formarea, încadrarea, 

pregătirea continuă, evaluarea, promovarea în carieră, motivarea, recompensarea, sancționarea, 

modificarea/suspendarea/încetarea raportului de serviciu/muncă, precum și evidența și prelucrarea 
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datelor cu privire la personalul contractual și funcționarii publici din cadrul Direcției Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

b.) organizează și desfășoară concursuri / examene conform nevoilor și prevederilor legale; 

c.) întocmeşte şi actualizează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, cel puţin o dată 

pe an, şi ori de câte ori este nevoie, asigură transmiterea datelor la Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici; asigură păstrarea dosarelor profesionale în condiţii de siguranţă, păstrând confidenţialitatea 

datelor cu caracter personal, în condiţiile legii; 

d.) fundamentează și elaborează organigrama și statul de funcții al Direcției Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

e.) întocmește documentația și coordonează procesul de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual, anual sau ori de câte ori 

este nevoie şi elaborează propuneri privind măsurile ce se impun ca efecte ale evaluării, pe care le 

supune spre aprobare directorului executiv;  

f.) ţine evidenţa declaraţiilor personalului pentru determinarea deducerilor personale, la 

impozitul pe salariu, stabileşte şi urmăreşte valoarea deducerilor personale pentru fiecare angajat; 

g.) ţine evidenţa impozitului pe salariu sau pe venituri asimilabile salariului; 

h.) calculează salariile, concediile de odihnă şi concediile medicale ale personalului Direcției 

Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

i.) întocmeşte dările de seamă statistice semestriale privind structura personalului şi 

cheltuielilor de personal; 

j.) întocmeşte şi transmite la Direcția Generală a Finanțelor Publice Alba „Declaraţia 112” 

privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de 

stat, pentru bugetul ajutorului de şomaj, respectiv pentru bugetul de sănătate; 

k.) în colaborare cu șefii structurilor componente, redactează fișele postului pentru personalul 

Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba și le supune spre aprobare directorului 

executiv; 

l.) stabileşte necesarul de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal şi urmăreşte 

încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, aprobat de către Consiliul Județean Alba; 

m.) întocmeşte dosarele de pensionare pentru limită de vârstă, invaliditate şi urmaş, după caz 

şi le înaintează spre soluţionare Casei Judeţene de Pensii şi Asigurări Sociale; 

n.) calculează şi ţine la zi evidenţa vechimii în muncă utilă acordării concediului de odihnă şi 

gradației corespunzătoare şi transmite celor interesaţi datele necesare acordării acestor drepturi; 

o.) asigură emiterea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul Direcției Publice Comunitare 

de Evidenţă a Persoanelor Alba, ține evidenţa acestora și verifică periodic existența și starea lor; 

p.) actualizează, întocmește și ține evidenţa documentelor din dosarele profesionale ale 

funcţionarilor publici şi personalului contractual; 

q.) centralizează, anual sau ori de câte ori este nevoie, necesitățile de perfecționare cuprinse în 

rapoartele de evaluare, întocmește proiectul planului de perfecționare a personalului, monitorizează 

aplicarea măsurilor privind formarea profesională a angajaților; 

r.) ţine evidenţa numărului de zile de incapacitate temporară de muncă pentru angajați; 

s.) întocmeşte şi supune spre aprobare programul efectuării concediilor de odihnă şi urmăreşte 

derularea acestuia; 

ş.) întocmeşte şi eliberează adeverinţe privind vechimea în muncă/specialitatea studiilor 

absolvite, privind numărul de zile de incapacitate de muncă, precum şi alte adeverinţe solicitate de 

personalul Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

t.) primește, înregistrează, evidențiază în registre speciale declarațiile de avere și declarațiile 

de interese ale funcționarilor publici din cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba; 

ţ.) ţine şi operează registrul de evidenţă al personalului Direcției Publice Comunitare de 

Evidenţă a Persoanelor Alba; 

u.) gestionează lucrările aferente programului de lucru și prezență la serviciu (condica); 

v.) urmărește respectarea prevederilor referitoare la implementarea standardelor de control 

intern/managerial, conform legislației în vigoare; 
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w.) asigură protecţia datelor cu caracter personal, precum şi securitatea documentelor 

compartimentului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

x.) îndeplineşte, în condiţiile legii, şi alte atribuţii şi sarcini primite din partea directorului 

executiv al Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba. 

(3) În domeniul achizițiilor: 

a.) asigură cadrul legal necesar pentru realizarea achiziţionării de bunuri, servicii şi lucrări în 

condiţii de eficienţă economică şi socială; 

b.) răspunde de respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a H.G. 

nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, în limitele 

competenţei; 

c.) asigură încheierea contractelor pentru energie electrică, apă, gaze naturale şi diverse 

prestări de servicii şi ia măsuri pentru buna gospodărire a energiei electrice, combustibilului, apei, 

gazelor naturale, hârtiei, furniturilor şi a altor materiale de consum şi asigură perfectarea contractelor 

de asigurare de bunuri; 

d.) elaborează Programul anual de achiziții publice; 

e.) avizează notele justificative elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice şi a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016. 

(4) În domeniul relațiilor cu publicul: 

a.) analizează, întocmeşte şi asigură transmiterea răspunsului la petiţiile adresate Direcției 

Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, în situaţia în care petiţiile au fost repartizate 

acestui compartiment, colaborând şi cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, în conformitate 

cu prevederile O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor şi cu 

prevederile prezentului Regulament; 

b.) centralizează, prelucrează/analizează informaţiile, apărute în mass-media privind 

activitatea Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba şi difuzează, cu acordul 

conducerii Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, în condiţii de transparenţă 

şi cu respectarea prevederilor legale, comunicate de presă; 

c.) colaborează cu celelalte structuri ale Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba pentru obţinerea de informaţii de interes public, care să fie mediatizate prin 

intermediul mijloacelor de informare, în condiţii de transparenţă administrativă; redactează şi asigură 

transmiterea comunicatelor şi a informaţiilor de presă, aprobate de directorul executiv, către mass-

media, prin fax sau e-mail; 

d.) organizează conferinţe de presă, la solicitarea conducerii Direcției Publice Comunitare de 

Evidenţă a Persoanelor Alba, astfel încât să se poată reflecta, printr-un dialog transparent, necenzurat 

şi onest, activitatea depusă în slujba cetăţenilor; 

e.) împreună cu Compartimentul informatică, participă la constituirea şi actualizarea 

informaţiilor pe site-ul Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

f.) organizează şi desfăşoară activităţile de informare a publicului cu privire la activitatea 

Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

g.) pune la dispoziţia publicului informaţiile de interes public care se difuzează din oficiu sau 

la cerere, conform Legii nr. 544/2001 cu privire la liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulteriare, în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul Direcției 

Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba;  

h.) centralizează de la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor din 

judeţul Alba şi transmite la Direcția pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 

din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ,la termenele stabilite, raportul cu privire la organizarea, 

desfăşurarea activităţilor de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de 

primire a cetăţenilor în audienţă şi raportul vizând modul în care se reflectă activitatea serviciilor 

publice comunitare locale de evidență a persoanelor şi Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, în mass-media; 

i.) organizează desfăşurarea activităţii de audienţă cu publicul acordată de conducerea  

Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba. 
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  (5) În domeniul activitatății de registratură: 

a.) primeşte şi înregistrează corespondenţa formulată în scris sau trimisă prin e-

mail/poştă/FTP şi o distribuie, pe bază de semnătură, structurilor din cadrul Direcției Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, conform rezoluţiei directorului executiv, asigurând şi 

expedierea acesteia; 

b.) urmăreşte, în registratura generală a Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, comunicarea în termenul legal a răspunsurilor la solicitările adresate direct sau 

indirect directorului executiv şi informează conducerea direcției cu privire la 

respectarea/nerespectarea acestor termene; 

c.) asigură şi urmăreşte descărcarea pe baza borderoului zilnic a corespondenţei rezultate din 

activitatea Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, răspunzând de centralizarea 

acestuia; 

d.) păstrează secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu informaţiile sau 

documentele de care ia cunoştinţă în activitatea specifică postului; 

e.) asigură, împreună cu celelalte structuri ale  Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, punerea în aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică; 

f.) asigură, cu sprijinul Compartimentului informatică, transmiterea/primirea fişierelor prin 

intermediul serverului de FTP către/de la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor din judeţ/alte judeţe, Direcția pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 

Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

g.) transmite, cu sprijinul Compartimentului informatică, corespondenţa electronică către 

instituţiile/autorităţile administraţiei publice ale judeţului  Alba; 

h.) avizează notele justificative elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice şi ale H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016; 

i.) asigură protecţia datelor cu caracter personal şi a informaţiilor clasificate, precum şi 

securitatea documentelor compartimentului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

j.) îndeplineşte, în condiţiile legii, şi alte atribuţii şi sarcini primite din partea directorului 

executiv al Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba.  

 Art. 20. (1) Biroul administrativ este condus de un șef de birou și are următoarele atribuții 

principale: 

 a.) asigură gestionarea corespunzătoare a bunurilor sau valorilor de care dispune asumându-şi 

răspunderea legală pentru pagubele pe care le produce Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba; 

 b.) asigură întocmirea proceselor-verbale de custodie sau de restituire a bunurilor din dotarea 

Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, care sunt date spre folosire altor 

instituţii publice; 

 c.) asigură derularea contractelor pentru energie electrică, apă, gaze naturale şi diverse prestări 

de servicii şi ia măsuri pentru buna gospodărire a energiei electrice, combustibilului, apei, gazelor 

naturale, hârtiei, furniturilor şi a altor materiale de consum şi asigură perfectarea contractelor de 

asigurare de bunuri;  

 d.) asigură întreţinerea şi repararea reţelelor de apă, canalizare, hidranţi, telefonie, electricitate, 

încălzire centrală şi detectare a incediilor; 

 e.) urmărește efectuarea lucrărilor şi certificarea facturilor emise de către terţi pentru prestări 

de servicii;  

 f.) coordonează activitatea de transport auto (întocmirea documentelor specifice activităţii, 

aprovizionarea cu piese de schimb, combustibili, lubrifianţi, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, 

programe de utilizare, asigurări auto şi administrarea bonurilor de carburant, urmărind respectarea 

plafonului privind consumul); 

 g.) gestionează materialele, obiectele de inventar şi mijloacele fixe; 

 h.) gestionează şi întreţine materialele de protecţie civilă; 

 i.) asigură suportul logistic al acţiunilor şi instruirilor organizate de Direcția Publică 

Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba; 
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 j.) asigură întreţinerea şi gararea autovehiculelor în garajul Direcției Publice Comunitare de 

Evidenţă a Persoanelor Alba;  

 k.) organizează şi asigură accesul în sediul Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, a personalului din cadrul aparatului propriu şi a altor persoane, precum şi paza 

generală a imobilului;  

 l.) propune necesarul de fonduri pentru realizarea unor măsuri PSI, întocmeşte planul de 

evacuare a personalului şi publicului, în caz de incendiu, ia măsuri de prevenire contra incendiilor în 

clădiri şi asigură instruirea întregului personal asupra regulilor specifice de prevenire şi stingere a 

incendiilor şi controlează aplicarea  normelor de PSI;  

 m.) organizează şi desfăşoară activităţile specifice cu privire la aplicarea normelor pe linie de 

protecţia muncii; desfăşoară activităţi de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă, conform legii; 

 n.) răspunde de buna gospodărire şi pază a bunurilor aflate în administrarea Direcției Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba;  

 o.) ţine evidenţa tehnico-operativă a valorilor patrimoniale şi a altor mijloace materiale;  

 p.) asigură repararea, întreţinerea şi folosirea raţională a clădirilor, instalaţiilor, precum şi a 

celorlalte  mijloace fixe şi a obiectelor de inventar şi urmăreşte după caz mişcarea acestora de  la un 

loc de folosinţă la altul; 

 q.) întocmeşte documentele de predare-primire a bunurilor către fiecare responsabil; 

 r.) întocmeşte necesarul şi face propuneri pentru aprovizionarea cu materiale de întreţinere, 

piese de schimb, inventar gospodăresc şi consumabile de birotică-papetărie; 

 s.) controlează modul de folosire a bunurilor şi ia măsuri pentru întreţinerea şi repararea 

precum şi scoaterea din inventar a bunurilor uzate, pe care le valorifică potrivit dispoziţiilor legale;  

 ş.) ţine evidenţa sigiliilor şi ştampilelor Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba;  

 t.) sesizează pagubele aduse bunurilor aflate în administrarea Direcției Publice Comunitare de 

Evidenţă a Persoanelor Alba şi propune măsuri de recuperare a acestora;  

 ţ.) asigură efectuarea de inventarieri periodice anuale a patrimoniului instituţiei şi urmăreşte 

luarea măsurilor ce decurg din valorificarea acestora;  

 u.) face propuneri şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor luate cu privire la casarea, declasarea 

sau transmiterea bunurilor, întocmind documentele necesare;  

 v.) organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în birouri şi celelalte încăperi şi spaţii aflate în 

folosinţa Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, precum şi a căilor de acces în 

clădiri;  

 w.) face propuneri pentru planul de investiţii necesare bunei funcţionări a serviciilor publice şi 

pentru reparaţii la imobil, la instalaţiile aferente şi celelalte mijloace fixe aflate în administrare, 

urmăreşte realizarea lucrărilor respective, participă la efectuarea recepţiei acestora şi asigură 

efectuarea decontărilor;  

 x.) întocmeşte propuneri pentru planul de aprovizionare privind materialele de întreţinere 

gospodărești şi furnituri de birou pentru aparatul executiv, precum şi pentru planul de aprovizionare 

tehnico-materială cu utilaje, mijloace şi accesorii specifice combaterii incendiilor şi emite comenzi 

pentru aprovizionarea acestora conform planului aprobat;  

 y.) organizează  activitatea de exploatare, întreţinere şi reparare a mijloacelor de transport auto 

din dotare, asigură verificarea stării tehnice a acestora şi ia măsuri operative de remediere a 

deficienţelor constatate;   

 z.) la propunerea Biroului stare civilă, întocmeşte planul anual de aprovizionare pentru 

serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi oficiile de stare civilă de la nivelul 

comunelor, în funcţie de necesarul comunicat de acestea, cu Registre şi Certificate de stare civilă, 

cerneală neagră specială, pentru anul următor, pe care îl comunică Direcţiei pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;  

 aa.) răspunde de respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a 

H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, în limitele 

competenţei; 
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 bb.) asigură colectarea selectivă a deşeurilor şi duce la îndeplinire măsurile legale în acest 

domeniu; 

 cc.) asigură serviciul de curierat al Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 

Alba;  

 dd.) asigură protecţia datelor cu caracter personal şi securitatea documentelor 

compartimentului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;  

   (2) În domeniul activitatății de arhivă: 

a.) gestionează arhiva Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, 

asigurând constituirea, păstrarea, selecționarea și conservarea fondului arhivistic;  

b.) preia pe bază de inventar documentele arhivistice create de compartimentele Direcției 

Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba în cursul anului calendaristic, asigurând 

păstrarea, conservarea şi selecţionarea acestora;  

c.) inițiază și organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor în cadrul 

Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba;  

d.) asigură legătura cu Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naționale în vederea verificării și 

confirmării nomenclatorului arhivistic; 

e.) urmărește modul de aplicare a nomenclatorului arhivistic la constituirea dosarelor;  

f.) verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite;  

g.) întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă, aflate în depozit;  

h.) asigură evidența tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza 

registrului de evidenţă curentă;  

i.) asigură analiza dosarelor cu termene de păstrare expirate şi care, în principiu, pot fi propuse 

pentru eliminare ca fiind nefolositoare;  

j.) întocmeşte formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de selecționare către 

Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale;  

k.) asigură predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare;  

l.) cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate 

de cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;  

m.) pune la dispoziţie, pe bază de semnătură, şi ţine evidenţa documentelor împrumutate 

compartimentelor creatoare; la restituire, verifică integritatea documentului împrumutat; după 

restituire, acestea vor fi reintegrate la fond;  

n.) organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii 

nr. 16/1994 a Arhivelor Naţionale, menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă; 

solicită conducerii unităţii dotarea corespunzătoare a depozitului (mobilier, rafturi, mijloace P.S.I. 

ş.a.): informează în scris conducerea Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba şi 

propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei;  

o.) pune la dispoziţia delegatului Serviciului Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale toate 

documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control; 

p.) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau dispoziţii ale directorului executiv al 

Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba. 

 

CAPITOLUL VI - DISPOZIŢII FINALE 

 

 Art. 21. (1) Prin grija directorului executiv al Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, prezentul Regulament va fi însuşit de către fiecare angajat, pe bază de semnătură. 

              (2) Tabelul nominal întocmit, vizând aducerea la cunoştinţă a prevederilor 

prezentului Regulament, se va păstra de către funcționarul responsabil de activitatea de resurse 

umane. 

 Art. 22. Modificarea şi completarea Regulamentului se va face ori de câte ori din actele 

normative apărute, după aprobarea acestuia, rezultă atribuţii şi sarcini care nu au fost prevăzute la 

data elaborării. 

 Art. 23. (1) Ca urmare a aplicării prezentului Regulament şi luând în considerare prevederile 

articolului anterior, conducătorii structurilor Direcției Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 

Alba vor lua măsuri de actualizare a fişei postului fiecărui angajat. 
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     (2) Funcționarul responsabil de activitatea de resurse umane va asigura comunicarea 

fișei postului, după cum urmează: un exemplar se va înmâna titularului postului, al doilea exemplar se 

păstrează de şeful structurii de specialitate, iar al treilea exemplar va rămâne la dosarul personal. 

 Art. 24. Nerespectarea dispoziţiilor prezentului Regulament atrage după sine răspunderea 

administrativă, contravenţională şi/sau civilă, după caz. 

     

                 CONTRASEMNEAZĂ                   

                                               PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI ALBA, 

                         Ion DUMITREL                                                   Vasile BUMBU        
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate  

al Consiliului Judeţean Alba 

 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 februarie  2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 3378/18 februarie 2019 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare avizul nr. 8999/2019 emis de Agenția Națională a Funcționarilor Publici 

pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- art. III al O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 al Secretarului General al Guvernului României 

privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 

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

locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1.  Se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 2. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, 

urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă Statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, 

urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, urmând să aibă conținutul prevăzut în anexa nr. 3 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 Art. 5. Atribuțiile specifice funcției de administrator public prevăzute la pnct. III din anexa 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 210/29 iunie 2017 se modifică și se completează potrivit 

prezentei hotărâri. 
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 Art. 6. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 364/14 decembrie 2017 și Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 15/31 ianuarie 2019 își încetează aplicabilitatea începând cu data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 7. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane din 

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

prezentei hotărâri. 

 Art. 8. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, direcţiilor, serviciilor şi 

birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 47 

Alba Iulia, 28 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 20 

voturi „pentru”.  

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

Număr voturi împotrivă: 1                                                                                 Abţineri de la vot:  8



 

 
 



 

 
 

Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 47/28 februarie 2019 

 

 

 

STATUL DE FUNCȚII  

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 

 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Număr posturi 

APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

1 Preşedinte 1 

2-3 Vicepreşedinte 2 

4 Secretar al judeţului 1 

5 Administrator public 1 

CABINETUL PREȘEDINTELUI 

6-9 Consilier 4 

BIROUL RESURSE UMANE 

10 Şef birou  1 

11-14 Consilier, grad profesional superior 4 

15 Inspector, grad profesional superior 1 

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN 

16 Șef birou  1 

17-21 Auditor, grad profesional superior 5 

SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

22-23 Consilier, grad profesional superior 2 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

24 Şef serviciu 1 

25 Inspector de specialitate gradul I A 1 

26 Inspector de specialitate gradul I  1 

27 Referent IA 1 

28-30 Îngrijitor  3 

31 Îngrijitor (Sâncrai) 1 

32-41 Şofer I (din care un post cu ½ normă) 10 

42 Muncitor calificat I 1 

43 Muncitor calificat I (Sâncrai) 1 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

44 Director executiv  1 

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS 

45 Şef serviciu 1 

46-50 Consilier juridic, grad profesional superior  5 

51 Consilier juridic, grad profesional principal  1 

52 Consilier juridic, grad profesional asistent  1 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

53-57 Consilier, grad profesional superior 5 

REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, MONITORUL OFICIAL 

58 Consilier, grad profesional superior 1 
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59 Inspector de specialitate gradul IA 1 

AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT 

60-61 Consilier, grad profesional superior 2 

UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

62-63 Consilier, grad profesional superior 2 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

64 Director executiv  1 

65 Director executiv adjunct  1 

Contabilitate-financiar 

66-71 Consilier, grad profesional superior 6 

SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ  

72 Şef serviciu 1 

Dezvoltare economică și rurală 

73 Inspector, grad profesional superior 1 

74-75 Consilier, grad profesional superior 2 

Programe şi guvernanţa corporativă 

76-78 Consilier, grad profesional superior 3 

79 Consilier, grad profesional principal 1 

SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE 

80 Şef serviciu  1 

81-85 Consilier, grad profesional superior 5 

86 Consilier, grad profesional principal 1 

87 Inspector de specialitate gradul I 1 

SERVICIUL BUGET VENITURI 

88 Şef serviciu  1 

Buget 

89-91 Consilier, grad profesional superior 3 

Urmărire, încasare venituri şi executare silită 

92-94 Consilier, grad profesional superior 3 

95 Consilier juridic, grad profesional principal 1 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE  

ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR 

96 Şef serviciu  1 

97-102 Consilier, grad profesional superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6 

103 Consilier, grad profesional principal 1 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

104 Director executiv  1 

SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI, ÎNTREȚINERE DRUMURI 

105 Şef serviciu 1 

Administrare drumuri judeţene 

106-110 Consilier, grad profesional superior 5 

111 Consilier, grad profesional principal 1 

112 Consilier, grad profesional asistent 1 

113 Referent de specialitate, grad profesional superior  1 

114 Referent IA 1 

Siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene 

115-116 Consilier, grad profesional superior 2 
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117-118 Referent IA 2 

Întreţinere drumuri judeţene 

119 Inspector de specialitate gradul IA 1 

120-123 Muncitor calificat I 4 

SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT, INFORMATICĂ 

124 Şef serviciu 1 

125-130 Consilier, grad profesional superior 6 

131 Expert gradul IA 1 

Tineret, învățământ,  sport și relaţii interinstituţionale 

132-133 Consilier, grad profesional superior 2 

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 

134 Arhitect şef  1 

Amenajarea teritoriului, urbanism 

135-137 Consilier, grad profesional superior 3 

138 Consilier, grad profesional principal 1 

139 Consilier, grad profesional asistent  1 

140 Consilier, grad profesional debutant 1 

Autorizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS 

141-143 Consilier, grad profesional superior 3 

144 Consilier, grad profesional asistent 1 

145 Inspector de specialitate gradul IA 1 

146 Inspector de specialitate gradul I 1 

Gestiunea patrimoniului construit şi a peisajului cultural 

147-148 Consilier, grad profesional superior 2 

149 Consilier, grad profesional debutant 1 

SERVICIUL INVESTIŢII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ŞI 

MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE CULTURĂ 

150 Şef serviciu 1 

Investiţii 

151-153 Consilier, grad profesional superior 3 

Dezvoltare promovare patrimonială şi Managementul unităţilor de cultură 

154-155 Consilier, grad profesional superior 2 

156 Inspector, grad profesional superior 1 

157 Consilier, grad profesional principal 1 

BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, DIASPORA, RELAŢII PUBLICE ŞI 

COMUNICARE 

158 Şef birou 1 

159-160 Consilier, grad profesional superior 2 

161 Consilier, grad profesional superior (Câmpeni) 1 

162 Inspector de specialitate gradul IA 1 

163 Inspector de specialitate gradul I 1 

BIROUL TURISM 

164 Şef birou 1 

165 Consilier, grad profesional superior 1 

166 Inspector, grad profesional superior 1 

167 Consilier, grad profesional asistent 1 

168 Inspector, grad profesional asistent 1 
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169 Inspector de specialitate gradul IA 1 

SERVICIUL  MEDIU 

170 Șef serviciu  1 

Strategii, programe, proiecte mediu 

171 Consilier, grad profesional principal 1 

172 Consilier, grad profesional asistent 1 

Sistem de management integrat al deşeurilor 

173-175 Consilier, grad profesional superior 3 

176 Consilier, grad profesional asistent 1 

177 Consilier, grad profesional debutant 1 

Arii protejate 

178 Inspector de specialitate gradul IA 1 

179 Inspector de specialitate gradul I 1 

180 Inspector de specialitate gradul II 1 

 TOTAL 180 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ 

1-3 Director–manager gradul II 3 

4 Director general–manager gradul II 1 

  TOTAL 4 

  TOTAL GENERAL 184 

                

 

   CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL               Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație 

pe drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana 

Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107 I) 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 februarie  2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind  aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de 

circulație pe drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana 

Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107 I); 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea instituirii de restricții 

temporare parțiale de circulație pe drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti 

- Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107 I); 

      - raportul de specialitate nr. 3544/20 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

            - solicitarea nr. 3192/IX/2/H/24/14 februarie 2019 a Consiliului Județean Alba adresată 

Inspectoratului de Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliția Rutieră Alba; 

            - avizul  nr. 53296/29 din 19 februarie 2019 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - 

Serviciul Rutier, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3540/20 februarie 2019; 

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

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

specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 1 lit. f  și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 12 din Legea nr. 

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

- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 

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

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

- Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

aprobat prin H.G. nr. 1391/2006  cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă instituirea de restricții temporare parțiale de circulație, cu excepția 

riveranilor, pentru vehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 to, începând cu data de 1 martie 2019, 

pentru o perioadă de 2 ani, pe drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - 

Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107 I), prevăzute 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 şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
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Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Ministerului Transporturilor, 

Inspectoratului Județean de Poliție Alba - Serviciul Rutier, Consiliului local şi Primarului 

municipiului Aiud, Consiliului local şi Primarului comunei Livezile, Consiliului local şi Primarului 

comunei Rimetea, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 48 

Alba Iulia, 28 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

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

voturi „pentru”.  

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

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

Consiliului Județean Alba  nr. 48/28 februarie 2019 

 

 

 

                                                                         

DRUMUL JUDEȚEAN DJ 107M:  

limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara –  

Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107 I) 

ASUPRA CĂRUIA SE INSTITUIE RESTRICȚIE  

TEMPORARĂ, PARȚIALĂ, DE CIRCULAȚIE 

 

 

 

 Perioada de aplicare a restricțiilor: 2 ani, respectiv 1 martie 2019 – 28 februarie 2021. 

 

Semnalizare: la capetele sectorului de drum restricționat, cât şi la limita judeţelor Cluj şi Alba 

se vor instala indicatoare rutiere de formă rotundă indicativ C18 cu semnificația: 

 Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de 7,5 to, cu excepția riveranilor - 

pe DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus 

(DJ 107 I); 

 

Informarea privind restricțiile impuse: vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe site-ul 

www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, și vor fi comunicate Inspectoratului de Poliție Județean 

Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba și  Ministerului Transporturilor; 

  

Drumul pe care se vor impune restricții pentru vehiculelor având masa mai mare de 7,5 to: 

DJ 107M: limită jud. Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107 

I). 

 

Excepții. Pot circula fără restricții pe drumul restricționat următoarele categorii de vehicule: 

a.) cele destinate intervențiilor la avariile drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare care aparțin 

administratorilor acestor rețele; 

b.) cele destinate tractării autovehiculelor avariate, înzăpezite, abandonate sau staționate 

neregulamentar; 

c.) cele destinate pregătirii și examinării candidaților care solicită obținerea permisului de 

conducere; 

d.) cele aparținând Companiei Naționale Poșta Română S.A., precum și ale agenților 

economici care fac servicii de expediții și curierat; 

e.) cele aparținând societăților de salubrizare; 

f.) cele aparținând instituțiilor publice (cele aparținând serviciilor de ambulanță, protecției 

civile, poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, Ministerului Apărarii Naționale, Ministerului 

Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor, Ministerului Public și unităților speciale ale S.R.I. şi 

S.P.P., aflate în misiune, etc); 

g.) cele care transportă produse alimentare; 

h.) cele care efectuează intervenții Transgaz și Distrigaz, cele care efectuează intervenții de  

deszăpezire asupra drumului; 

i.) cele care efectueză transport rutier de mărfuri periculoase, în condițiile legii. 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 31 din 1 februarie 2018 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați  și a cotei de cofinanțare la obiectivul 

„Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii  

și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 februarie  2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 31 

din 1 februarie 2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cotei de 

cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii 

Alba Iulia - SALA UNIRII”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 31 din 1 februarie 2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați 

și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și 

Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII”; 

- raportul de specialitate nr. 3655 din 21 februarie 2019 al Serviciului pentru implementarea 

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

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

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016  privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului 

„Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA 

UNIRIIˮ, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă cota de cofinanțare din bugetul Consiliului Județean Alba în valoare de 

312312,40 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului pentru 

implementarea Programului Alba - România 100 și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

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

hotărâri.  
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 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, Direcției juridică şi relaţii 

publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Serviciului pentru implementarea Programului Alba - 

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

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 49 

Alba Iulia, 28 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 2 din  Legea nr. 

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

voturi „pentru”.  

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

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

 Consiliului  Județean  Alba nr. 49/28 februarie 2019 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI  

aferenți obiectivului „Refuncționalizare și reabilitare  

Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al 

Unirii și Sala Unirii Alba Iulia – SALA UNIRII” 

 

2. Proiectant: S.C. MEGAVOX PROIECT SRL Cluj-Napoca 

 

3. Beneficiarul obiectivului: CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

4. Amplasamentul obiectivului: Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, strada Mihai Viteazu, nr. 

12 

 

5. Indicatori tehnico - economici actualizați:  

- valoarea totală a investiţiei este de 10277312,40 lei, cu TVA inclus, din care: 

- valoarea C+M este de 8587532,65 lei 

       - durata de execuţie a lucrărilor: 15 luni  

- suprafaţa construită: 1467 mp 

- suprafaţa desfăşurată : 3577 mp 

- regim de înălțime: S+P+1+M 

 

6. Finanţarea investiţiei: 

- 9965000,00 lei - bugetul de stat (sume alocate prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28 / 2013)  

- 312312,40 lei - bugetul local (cofinanțare a Consiliului Judeţean Alba). 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba  

nr. 189/18 februarie 2019 privind avizarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății 

„Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 februarie  2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean 

Alba nr. 189/18 februarie 2019 privind avizarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății 

„Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A.; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la validarea Dispoziției Președintelui 

Consiliului Județean Alba nr. 189/18 februarie 2019 privind avizarea Profilului Consiliului de 

Administrație al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A.;  

 - raportul de specialitate nr. 3814 din 25 februarie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;  

 - Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 189/18 februarie 2019 privind 

avizarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. ; 

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

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Luând în considerare prevederile:  

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 722/2016 hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 

prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 

aprobate prin; 

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

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

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se validează Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 189/18 februarie 

2019 privind avizarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății „Drumuri și Poduri Locale 

Alba” S.A. şi pe cale de consecință se aprobă Profilul Consiliului de Administrație al Societății 

„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.   

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului dezvoltare, 

programe și guvernanță corporativă a întreprinderilor publice şi al Direcției dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.    

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

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

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și relații 

publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba.                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

Nr. 50                        Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

Alba Iulia, 28 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 din  Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 27 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 27  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0  



 

 
139 

Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 50/28 februarie 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Profilul Consiliului de Administrație 

al Societăţii 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. 

 

 
 

 
 

 

Februarie 2019 

 

.  

Profilul Consiliului de Administrație al Societății  „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA este 

întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice de 

aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice aprobate prin H.G. nr. 722/2016. 
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CAPITOLUL I  -  Prezentarea Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. 

 

Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. funcţionează în prezent sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Alba, are personalitate juridică, fiind organizată ca unitate de interes public, pe 

baza de gestiune economică şi autonomie financiară, ceea ce îi permite să adopte măsuri 

corespunzătoare pentru buna desfăşurare a activităţii în raport cu competenţele cu care a fost 

investită, să manifeste iniţiativă şi răspundere în realizarea obiectivelor şi sarcinilor ce şi le asumă.  

Obiectul de activitate al societății este executarea lucrărilor specifice de drumuri și poduri, 

producerea și comercializarea de mixturi asfaltice și prestarea de servicii  cu utilaje și mijloace de 

transport auto. 

 

CAPITOLUL II - Cerințe contextuale 

 

II.1. Poziționarea strategică a societății 

O preocupare deosebită a conducerii operative a Societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” 

S.A. este cea legată de calitatea lucrărilor executate.  

Această preocupare s-a materializat prin certificare a Sistemului de Management al Calitaţii 

SR EN ISO 9001 pentru întregul domeniu de activitate, a Sistemului de Management de Mediu SR 

EN ISO 14001, obţinerea certificării sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii 

Ocupaţionale OHSAS 18001, ceea ce atestă că societatea are implementat şi menţine un sistem de 

management al calităţii, mediului, sănătăţii deosebit de performant, în concordanţă cu standardele 

europene.  

 

II.2. Reglementari legale si recomandări de bune practici 

În baza prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 și ale Normelor metodologice 

de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice aprobate prin H.G. nr. 722/2016: 

1. Consiliul de Administratie al Societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. va fi alcătuit 

din 3 membri după cum urmează: 

- 2 membri cu experienta de cel putin 5 ani în domeniul juridic, economic, contabilitate, de 

audit sau financiar; 

- 1 membru cu vechime în munca de minim 10 ani și minim 5 ani experiență în administrarea 

sau managementul unor societăți; 

2. În cadrul Consiliului de Administrație nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul 

funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din 

cadrul altor autorități sau instituții publice; 

3. Majoritatea membrilor consiliului de administrațtie este formată din administratori 

neexecutivi și independenți, în sensul art. 138
2
 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de 

membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe 

teritoriul României. Aceasta prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau 

membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane 

juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere; 

5. Consiliul de Administrație va fi astfel format încât se va asigura o diversificare a 

competențelor la nivelul consiliului de administrație; 

6. Membrii consiliului de administrație dețin experiență în îmbunatațirea performanței 

societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. 

7. Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani. 

Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit ca 

urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul 
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administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali 

coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. 

 

II.3. Responsabilitățile Consiliului de Administrație 

Tipul de administrare: unitar 

Comitetele care functionează în cadrul consiliului:  

 Comitetul de nominalizare și remunerare 

 Comitetul de audit 

Responsabilitățile principale ale Consiliului de Administrație: 

  să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății; 

  să stabilească politicile contabile și de control financiar, să aprobe planificarea 

financiară și să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial; 

  să efectueze selecția, numirea și revocarea directorului general și să stabilească 

remunerația acestuia, cu respectarea prevederilor legale aplicabile; 

  să elaboreze în colaborare cu directorul general planul de administrare, să propună 

indicatori de performanță și să  prezinte  adunarii generale a acționarilor spre aprobare; 

  să supravegheaze activitatea directorului general și să evalueze periodic activitatea 

acestuia, pentru a se asigura ca sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în 

funcționarea societății;   

  să dispună măsuri în caz de neîndeplinire culpabilă a obiectivelor și criteriilor de 

performanță  stabilite în actul adițional la contractul de mandat al directorului;      

  să exercite atribuțiile care-i revin în calitate de membru al comitetului de audit 

și/sau al comitetului de nominalizare și remunerare, precum și a altor comitete/comisii/grupuri de 

lucru din cadrul consiliului de administrație al societății; 

  să întocmească și să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, 

un raport asupra activității de administrare, care include informații cu privire la activitățile 

operaționale, la performanțele financiare  și la raportările contabile semestriale ale societății; 

  să întocmească și să prezinte anual, în cadrul adunării generale a acționarilor, un 

raport al comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje 

acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar; 

  supune anual Adunarii Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea 

societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de buget al 

societății pe anul în curs, în termenele prevazute de legislația în vigoare; 

  în cazul tranzacțiilor mai mari de 10% din valoarea activelor nete sau mai mari de 

10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, încheiate cu 

administratorii, directorii, cu angajații ori cu o societate controlată de aceștia, se convoacă Adunarea 

Generală a Acționarilor pentru aprobarea acestor tranzacții. Obligația de convocare revine consiliului 

de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul/soția/rudele/ afinii pana la gradul 4 

inclusiv, al persoanelor prevăzute mai sus; 

  să informeze în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii 

actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu persoanele prevăzute mai sus și a 

cărei valoare este sub nivelul prevăzut la punctul anterior sau cu o altă întreprindere publică sau cu o 

autoritate publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de 

cel putin echivalentul în lei a 100000 euro; 

  să organizeze, să convoace Adunarea Generală a Acționarilor și să implementeze 

hotărârile acesteia; 

  pregătirea riguroasă a ședintelor consiliului de administrație, participarea la 

ședințele consiliului precum și în comitetele de specialitate;  

  să respecte pe toata perioada mandatului toate obligațiile legale și statutare 

referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care 

cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații; 

  să adopte în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, 

prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina proprie de internet a societăţii şi se 



 

 
142 

revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a 

anului în curs; 

 

CAPITOLUL III - Capacitați, trasături și cerințe  

ale membrilor Consiliului de Administrație 

 

Luând în considerare informațiile din capitolele anterioare, fiecărui membru al Consiliului de 

Administrație îi este cel puțin cerut: 

 să exercite concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al 

consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul 

României;  

 să dețină experiență în îmbunatățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe 

care le-au administrat sau condus. 

Cerinţele de mai sus sunt obligatorii și reprezintă o condiție esențială pentru accederea în 

Consiliul de Administrație și, implicit, în procesul de selecție.  

Pentru constituirea Consiliului de Administrație, majoritatea membrilor trebuie să fie 

administrator neexecutivi și independenți. 

Celelalte cerințe determinate de Capitolul II, referitoare la diversificarea competențelor, a 

studiilor și a experienței profesionale în anumite domenii, vor fi considerate în alcătuirea Consiliului 

de Administrație, în etapele de recomandări și/sau numire.  

În baza acestor cerințe și, având în vedere Capitolul II, Consiliul de Administrație ar fi bine să 

aibă o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește genul, vârsta, etnia, precum și în ceea ce 

privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul 

întregului consiliu.  

Nu este obligatoriu ca toți membrii Consiliului de Administrație să aibă experiență 

profesională în sectorul de activitate în care activează societatea, întrucât pluralitatea de experiențe 

profesionale poate oferi substanță discuțiilor și activităților consiliului. Armonizarea experienței în 

mediul privat cu experiența în mediul public este de dorit, fără ca tipul acesta de experiență să devină 

o condiție obligatorie.  

Referitor la pregătirea educațională, este necesar ca pe lângă formarea economică și/sau 

juridică din cadrul consiliului prevazută legal, cel puțin unul dintre membri să aibă o pregătire 

tehnică.  

Prin urmare, aceste cerințe se vor reflecta în: 

 studii: superioare de lungă durată, finalizate; domeniul educațional: economic, juridic,  

tehnic și administrație publică; orice altă calificare pe care individul o posedă și care poate aduce un 

avantaj în activitatea desfășurată se va lua în considerare. 

 experiență de administrare și/sau management într-o societate comercială publică sau 

private sau, regie autonomă.  

Sinteza acestor cerințe este exprimată în criteriile prescriptive și proscriptive din Matricea 

Consiliului de Administrație. 

Deoarece numai studiile absolvite și experiența profesională obținută în anumite societăți nu 

garantează capabilitatea unui candidat de a răspunde așteptarilor acționarilor și nici capacitatea 

acestuia de a obține rezultatele scontate, pe parcursul întregului proces de recrutare și selecţie se vor 

evalua următoarele compețente și trasături: 

I.
 C

o
m

p
et

en
țe

 

1. Competențe specifice sectorului     

1.1 Capacitatea de a gestiona activitatea societății Oblig.  1 

1.2 Capacitatea de a acoperi cu surse viabile de 

finanțare fluxurile financiare necesare funcționarii și  

derulării întregii activități  a societății 

Oblig.  1 

1.3 Capacitatea de a integra și respecta cerințe și 

normative europene de calitate a infrastructurii 

rutiere 

Oblig.  1 

2. Competențe profesionale de importanţă strategică 

/ tehnică 
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2.1 Planificare strategică Oblig.  1 

2.2 Leadership Oblig.  1 

2.3 Orientarea către rezultate Oblig. 1 

2.4 Managementul investițiilor Oblig 1 

2.5 Management financiar Oblig 1 

3. Competențe de guvernanță corporativă     

3.1 Management prin obiective Oblig.  0,8 

3.2 Organizare și optimizarea proceselor Oblig.  0,7 

3.3 Monitorizarea activă a rezultatelor Oblig.  1 

3.4 Managementul resurselor Oblig.  1 

3.5 Managementul performanţei Oblig.  1 

4. Experiență  pe plan local și național Oblig. 1 

  5. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor Oblig. 1 

  

6. Cetățenie română sau cetățenie a altor state 

membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă 

domiciliul în România 

DA/NU   

  7. Cunoaște foarte bine limba română (scris și 

vorbit) 
DA/NU   

  

8. Nu se află în conflict de interese care să îl facă 

incompatibil cu exercitarea funcției de administrator 

în Consiliul de Administrație al Societăţii „Drumuri 

și Poduri Locale Alba” S.A. 

DA/NU   

  

9. Nu a fost destituit dintr-o funcție din cadrul unor 

instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital 

majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul 

individual de muncă pentru motive disciplinare în 

ultimii 7 ani. 

DA/NU   

  

10. Nu a fost condamnat definitiv printr-o hotărâre 

judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni 

contra umanității, contra statului sau contra 

autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, 

infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de 

fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru 

infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru 

prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum 

și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și 

combatere a finanțării terorismului, cu modificările 

și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile 

prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile 

desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile 

cu exercitarea funcției; 

DA/NU   

  11. Nu a făcut politie politică, așa cum este definită 

prin lege; 
DA/NU   

  

12. Îndeplineste criteriile cerute prin O.U.G. nr. 

109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 111/2016 şi H.G. nr. 

722/2016; 

DA/NU   

  13. Are capacitate deplină de exercițiu; DA/NU   

  14. Apt din punct de vedere medical, are  capacitate 

deplină de exercițiu; 
DA/NU   

II
. 

C er in țe
 

co n
f

o
r

m
i

ta te
 

a
d

m
i

n
i

st ra ti
v ă
 

15. Număr mandate concomitente; DA/NU   
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16. Pentru cele 2 posturi de administratori care 

trebuie să aibă studii economice sau juridice - 

experiență în domeniul economic, juridic, 

contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 

ani; 

DA/NU   

17. Studii superioare absolvite cu diploma de 

licență; 
DA/NU   

18. Pentru postul de administrator care are studii 

superioare absolvite cu diplomă de licență - are cel 

puțin 10 ani de vechime în muncă și cel puțin  5 ani 

de experiență în administrarea sau managementul 

unor societăți, inclusiv societăți din sectorul privat; 

DA/NU   

19. Înscrieri în cazierul judiciar; DA/NU   

20. Înscrieri în cazierul fiscal; DA/NU   

 

CAPITOLUL IV - Criterii folosite în cadrul matricei  

Consiliului de Administrație – descriere și indicatori asociați 

 

I. Competențe 

 

1. Competențe specifice sectorului 

 

Nr 
Criteriul de competență 

Indicatori asociați 

 

 

 

1.1 

Capacitatea de a gestiona activitatea 

societății 

 planifică riguros activitatea  

 gestionează optim  parcul de utilaje și mijloace 

de transport auto 

 prioritizează achiziționarea de materii prime, 

materiale, piese de schimb, combustibili, etc.  în 

corelare cu contractele de execuție 

Capacitatea de a gestiona optim  lucrările de execuție în funcție de resursele alocate 

 

 

1.2 Capacitatea de a acoperi cu surse 

viabile de finanțare fluxurile financiare 

necesare funcționarii și derulării întregii 

activități  a societății   

 identifică nevoi interne de finanțare 

 anticipează nevoi viitoare de finanțare 

 menține și dezvoltă relații cu potențiale surse de 

finanțare 

 face demersuri pentru a accesa surse de 

finanțare 

Capacitatea de a identifica și accesa surse de finanțare necesare desfășurării activității 

 

1.3 Capacitatea de a integra și respecta 

cerințe și normative europene de 

calitate a infrastructurii rutiere 

 se implică în aducerea la zi a standardelor, a 

procedurilor și a normativelor specifice 

 identifică activ și remediază încălcările acestora 

 implementează măsuri de stimulare a respectării 

conformității de către angajații societății 

Capacitatea de a integra în societate respectul regulilor, procedurilor, standardelor și normativelor 

specifice construcției și reparației de drumuri și poduri 

 

 

 

2. Competențe profesionale de importanta strategică / tehnică 

 

Nr 
Criteriul de competență 

Indicatori asociați 

 

 
Planificare strategică 

 bazându-se pe viziunea sa și pe așteptările 

acționarilor elaborează planuri strategice fezabile 
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2.1 

 inițiază și coordonează elaborarea planurilor pe 

termen mediu și lung în care prevede cel mai bun 

și cel mai puțin bun scenariu posibil 

 înţelege și utilizează în întreaga sa complexitate 

sistemul de management prin obiective. Ştie să 

definească obiective interdependente pentru a se 

asigura ca părți ale societății vor avea interesul sa 

conlucreze în sensul atingerii acestora 

 frecvent elaborează planuri de acțiune pe termen 

scurt pe care le corelează cu planurile pe termen 

mediu și lung 

Are capacitatea de a elabora, plecând de la misiunea și viziunea societății, obiective strategice si 

planuri strategice care să conducă la atingerea acestora, are capacitatea de a transforma obiectivele 

strategice în obiective operaționale și de a elabora planuri pe termen mediu (de ex. anuale).  Are 

capacitatea de a elabora și implementa planuri de acțiune pe termen scurt și capacitatea de a revizui 

periodic planurile elaborate în funcție de evoluție 

 

 

 

 

 

2.2 

Leadership 

 stăpânește perfect procesul de persuasiune și îl 

utilizează frecvent pentru a-i inspira pe 

colaboratorii săi cărora le împărtășește viziunea sa 

asupra societății 

 se folosește de exemplul personal pentru a seta 

regulile de disciplină, pentru a seta standardele de 

performanță, pentru a-i inspira pe colaboratorii săi 

și a-i determina să facă eforturi și mai mari pentru 

dezvoltarea lor 

 evaluează permanent performanța angajaților săi 

ținând cont de contextul în care a fost obținută și 

face presiuni pentru ca sistemul de remunerare să 

poată recompensa performerii 

 are capacitatea de a motiva, satisfăcând acele 

nevoi  pe care aceștia le resimt ca fiind încă 

nesatisfăcute 

 celebrează victoriile societății știind că astfel  își 

motivează colaboratorii. Este permanent implicat 

și deseori entuziast și știe să împărtășească 

entuziasmul său colaboratorilor 

 are o bună viziune pe termen lung, știe să 

formuleze obiective și planuri strategice și știe să 

își folosească întreaga sa capacitate de persuasiune 

pentru a împărtăși aceasta viziune și planurile 

strategice celorlalți membri ai societății 

 nu numai ca respectă strict spiritul tuturor 

regulilor și procedurilor societății, dar are o 

contribuție importantă în adaptarea permanentă a 

setului de reguli și proceduri în funcție de cerințele 

interne și externe ale societății făcând și efortul 

constant de a-i inspira și pe ceilalți în sensul 

respectării lor 

Capacitatea de a-i convinge pe membrii societății să dorească să depună eforturile susținute 

necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și operaționale  ale societății din al cărui consiliu 

de administrație face parte 

 

2.3 Orientarea către rezultate 

 competențe de leadership accentuate, nu 

concepe ca o activitate începută sa nu aibă finalul 

scontat 



 

 
146 

Capacitatea de asumare a  responsabilităților și depunerea, în mod constant, a unui efort pentru a 

atinge rezultatele propuse.  Capacitatea de auto-motivare, de perseverență chiar și atunci când cei 

din jur renunță, investire de timp și resurse pentru atingerea obiectivele prestabilite în timpul stabilit 

 

2.4 Managementul investițiilor 

 deține capacitatea de a risca în mod benefic 

astfel încât profitabilitatea companiei să crească 

fără a pune în pericol situația economică. 

Capacitatea deciziei de a investi pentru dezvoltarea obiectivelor existente sau realizarea unora noi, 

luand  în considerare incertitudinea și riscul implicate în proiect 

 

 

 

 

2.5 Management financiar 

 fundamentează o  analiză financiară prealabilă 

al cărei obiectiv constă în diagnosticarea stării de 

performanță financiară a întreprinderii la 

încheierea exerciţiului 

 asigurarea resurselor de finanțare, de susținere a 

manevrelor strategice pentru a putea crea putere 

economică 

Capacitatea de a înțelege și de a aplica principiile, metodele și tehnicile moderne de management  

pentru a obține avantaje competitive și compania să reziste în mecanismele concurențiale 

 

 

 

3. Competențe de guvernanță corporativă 

 

Nr 
Criteriul de competență 

 

Indicatori asociați 

 

 

3.1 

Management prin obiective 

 are o foarte bună capacitate de anticipare a 

nevoilor de schimbare, ceea ce îi permite să 

planifice în detaliu și din timp procese de 

schimbare pe care le implementează fără presiunea 

timpului 

 are calitatea de a „vinde” schimbarea în 

societate ca fiind o adevărată oportunitate 

Are capacitatea de a urmări permanent progresul activităților planificate și evoluția rezultatelor și 

de a lua din timp masurile corective ce se impun. Are capacitatea de a elabora, implementa și utiliza 

instrumente performante de control intermediar pe procesele cheie ale societății 

 

 

 

 

 

3.2 
Organizare și optimizarea proceselor 

 vizualizează toate procesele societății, fluxurile 

atașate și în plus vizualizează și interacțiunile 

dintre acestea vizualizând punctele de intersecție 

ce pot genera conflicte sau scăderi ale 

performanței 

 vizualizează ansamblul de proceduri ale 

societății și are flexibilitatea de a le revizui 

periodic de îndată ce procesele aferente au fost 

îmbunătăţite, având grijă să actualizeze și toate 

interferențele 

 stăpânește și utilizează eficient metode eficace 

de îmbunătățire a proceselor 

Capacitatea de a vizualiza, înţelege, evalua și îmbunătăți permanent  procesele și fluxurile atașate 

pe care le coordonează 

 

 

 

 

 

Monitorizarea activa a rezultatelor 

 analizează modul în care resursele alocate și 

serviciile furnizate și-au atins ținta, eventualele 

schimbări economice și concordanța acţiunilor 

întreprinse pentru implementarea proiectului cu 

standardele și cerințele existente 
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3.3  colectează și analizează datele financiare și 

materiale (foloseşte metode statistice, metode 

calitative) 

 face analiza cost-beneficiu în vederea stabilirii 

profitabilității societății 

Capacitatea de a culege informaţii cu privire la modalitatea în care au fost obținute rezultatele 

implementării politicii societății 

 

 

 

3.4 Managementul resurselor 

 folosirea diversificării pentru maximizarea 

randamentului așteptat prin investiții în clase de 

active care ar trebui să reacționeze diferit la același 

eveniment 

 evaluarea corectă a factorului timp prin 

cunoașterea celor trei categorii: termen scurt, 

termen mediu și termen lung 

Capacitatea de a investi resursele puse la dispoziție luând în considerare riscurile aferente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 

Managementul performanței 

 pentru a înţelege pe deplin importanţa asumării 

rolului de monitorizare și control, controlează 

periodic progresul asupra obiectivelor, 

monitorizează inputul, outputurile și funcționarea 

proceselor și în plus incită parți ale societății spre 

autocontrol responsabilizându-le astfel 

 constată existența și după caz creează sau 

optimizează sisteme eficace de monitorizare și 

control în care capturează periodic informațiile 

esențiale care să permită urmărirea evoluției 

indicatorilor cheie de performanță ce descriu starea 

proceselor cheie ale societății 

 susține implementarea și optimizarea 

permanentă a sistemului de management al 

performanței în cadrul companiei, corelându-l cu 

evoluția indicatorilor cheie de performanță 

 este în permanență în căutarea de metode 

creative de creștere a performanței atât în plan 

individual cât și de grup și face demersurile 

necesare pentru implementarea celor mai eficace 

dintre ele 

 elaborează și stabilește obiective de performanță 

intercorelate (individual-grup) 

 face eforturile necesare pentru a implementa în 

cadrul companiei un sistem performant și echitabil 

de recompensare a performanței, în acord cu 

legislaţia muncii în vigoare dar și cu cele mai bune 

practici internaționale de management 

 este preocupat și face demersurile necesare 

pentru a integra calitatea, dezvoltarea durabilă și 

performanța în rândul valorilor, normelor și al 

ritualurilor companiei 

 comunică intens atât în interiorul cât și în 

exteriorul companiei despre performanţele de 

excepție obţinute și pune în lumină performerii, 

celebrează public victoriile 

Capacitatea de a urmări permanent progresul activităților planificate și evoluția rezultatelor și de a 

lua din timp masurile corective ce se impun. Capacitatea de a elabora, implementa și utiliza 

instrumente performante de control intermediar pe procesele cheie ale societății. Capacitatea de a 
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identifica și de a lua măsurile necesare pentru a elabora, implementa și a optimiza continuu 

procesul de management al performanței societății. Capacitatea de a armoniza prin decizii inspirate 

performanța în plan individual cu cea în plan colectiv. Capacitatea de a identifica și recompensa 

performanța și performerii. Capacitatea de a instaura o cultura a calității, a dezvoltării durabile  și a 

performanței în întreaga societate. Capacitatea de a transmite în exterior orientarea către 

performanța, dezvoltare durabilă și calitatea companiei 

 

 

4. Experiența pe plan local și național 

 Criteriul de 

competență 

Indicatori asociați 

 

 

 

 

 

4 
Experiență 

pe plan 

local și 

național 

Rating 1 2 3 4 5 

Experiență 

similară 

pe plan 

local și 

național 

Nici un 

mandat de 

membru într-

un consiliu 

de 

administrație, 

Minimă 

experiență 

managerială 

la nivel 

operațional 

1 mandat de 

membru 

într-un 

consiliu de 

administrație 

sau 

experiență 

managerială 

la nivel 

operațional 

2 mandate 

de membru 

într-un 

consiliu de 

administrație 

și/sau 

experiență 

relevantă de 

middle 

manager 

3 mandate 

de membru 

într-un 

consiliu de 

administrație 

și/sau 

minimă 

experiență la 

nivel de top 

management 

4 mandate 

de membru 

într-un 

consiliu de 

administraț

ie și/sau 

experiență 

ca top 

manager 

 

 

5. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor 

 

 

 

 

5 

Aliniere cu 

 scrisoarea 

de 

așteptări a 

acționarilo

r 

Rating 1 2 3 4 5 

Alinierea 

cu 

scrisoarea 

de 

așteptări a 

acționarilo

r 

Intenția 

exprimată 

nu se 

aliniază 

deloc cu 

scrisoarea 

de 

așteptări a 

acționarilo

r  

Intenția 

exprimată  

se aliniază 

în mică 

măsură cu 

scrisoarea 

de 

așteptări a 

acționarilo

r 

Intenția 

exprimată 

se aliniază 

oarecum 

cu 

scrisoarea 

de 

așteptări a 

acționarilo

r 

Intenția 

exprimată 

se aliniază 

în mare 

măsură cu 

scrisoarea 

de 

așteptări a 

acționarilo

r 

Intenția 

exprimată 

se aliniază 

complet cu 

scrisoarea 

de 

așteptări a 

acționarilo

r 
 

 

Tipuri de criterii: obligatorii și opționale 
Criteriile pot fi obligatorii sau opționale.  

a.) Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți 

candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență 

aplicabil 

b.) Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre 

membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de 

competență aplicabil tuturor membrilor consiliului 

 

Categorisirea criteriilor în obligatorii sau opționale este realizată în baza analizei contextuale 

desfășurată în Secţiunea II, luând în considerare complexitatea și specificul activității societății. 

Modul în care criteriile sunt categorisite în obligatorii sau optionale este reflectat în matricea 

competențelor, în coloana „Oblig” sau „opțional” (opt.) 

 

Grila comună de evaluare pentru toate criteriile: 
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Grila este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane de a-și demonstra 

competența în ceea ce priveste consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la 

„limitat” la „expert”, conform exemplului de mai jos: 

Scor Nivel de 

competență 

Descriere 

DA/NU  Îndeplinește sau nu cerința 

1 Novice Aveți o înţelegere a cunostințelor de bază 

2 Intermediar Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau 

prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijin 

extern 

 Înţelegeți și puteți discuta termeni, concepte, principii și probleme 

legate de această competență 

 Faceţi uz activ de legi, regulamente și ghiduri 

3 Competent Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei 

competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă 

experientă, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent 

 Ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de 

ajutor                        

 Înţelegeți şi puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în 

procesele, politicile și procedurile din acest sector                                       

4 Avansat Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. 

Sunteți recunoscut/ă în cadrul societății curente ca un (o) expert(ă) în 

aceasta competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți 

experiență avansată în această competență 

 Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice 

referitoare la procesul sau îmbunatățirile practice, la nivel de 

guvernanță a consiliului și nivel executiv superior 

 Sunteți capabil/ă să interactionați și să purtați discuții constructive 

cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea 

acestei competențe 

5 Expert Sunteţi cunoscut/ă ca un (o) expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor 

şi găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la 

aceasta zonă de expertiză 

 Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple 

consilii de administrație și/sau societăți 

 Sunțeti privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare și inovator/oare 

în această competență de către consiliul, societatea și/sau societățile 

din afară 

 

 

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                          Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preluării unor imobile din domeniul public al Orașului Cugir și din 

administrarea Consiliului local al orașului Cugir, în domeniul public al Județului Alba  

și în administrarea Consiliului Județean Alba 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 februarie  2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării unor imobile, din domeniul public al 

Orașului Cugir și din administrarea Consiliului local al orașului Cugir, în domeniul public al 

Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării unor imobile, din 

domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliului local al orașului Cugir, în 

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

- raportul de specialitate nr. 3917 din 27 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 30/11 februarie 2019 privind încuviințarea  

cererii adresate Consiliului local al orașului Cugir, pentru transmiterea unor imobile, din domeniul 

public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliului local al orașului Cugir, în domeniul public 

al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba. 

- Hotărârii Consiliului local al orașului Cugir  nr. 25/22 februarie 2019 privind 

transmiterea din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliul local al orașului 

Cugir, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba a terenului 

cu nr. cadastral 75913, în suprafață de 184 mp, având categoria de folosință „drum” (strada 

Codrului) și a terenului cu nr. cadastral 75917, în suprafață de 12099 mp, având categoria de 

folosință „drum” (strada Deal). 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 120 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 861 alin. 3, art. 863 lit. e, art. 885 alin. 1 și art. 888 din Noul Cod Civil ( Legea nr. 

287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

- art. 9 alin. 4 și art. 20 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă preluarea din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea 

Consiliului local al orașului Cugir în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului 

Județean Alba a terenului cu nr. cadastral 75913 în suprafață de 184 mp, având categoria de 

folosință drum (strada Codrului), precum și a terenului cu nr. cadastral 75917 în suprafață de 

12099 mp, având categoria de folosință drum (strada Dealu). 

 Art. 2. Poziția cu nr. crt. 193 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Alba se va modifica și completa  în mod corespunzător. 

Art. 3. Predarea-preluarea bunului imobil, menţionat la art. 1, se face pe bază de protocol 

încheiat între cele două unități administrativ teritoriale. 

Art. 4. Se vor efectua demersurile necesare pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de 

proprietate în favoarea U.A.T. -  Judeţul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

categoria de folosință - drum judeţean. 
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Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local al orașului 

Cugir, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 51 

Alba Iulia, 28 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 

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

voturi „pentru”.  

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

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

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Alba  

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

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

asupra unor drumuri judeţene 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 februarie  2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului 

Județean Alba privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea 

Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra unor drumuri judeţene; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea și completarea unor 

hotărâri ale Consiliului Județean Alba privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

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

unor drumuri judeţene; 

- raportul de specialitate nr. 3920/27 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- art. 2 alin 3. din Ordonanța 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea 

administrativă a teritoriului României; 

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

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la acest act 

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

judeţean, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

nr. 831/2014 - anexa nr. 1 poziţia cu nr. 47; 

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

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

Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 173/28 iunie 2018 privind 

însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de 

proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107A 

se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins: 

„Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad S.R.L. 
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Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima 

înregistrare, asupra unor sectoare din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr 

- Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, având 

suprafaţa totală identificată de 262933 mp, din care 84222 mp intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 107A, km 0+000(0+27)=>km 2+946, în suprafaţă totală de 40544 mp, din 

care 5190 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui 

Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul 

Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Alba Iulia, în intravilan şi extravilan, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

 Cad. 1.1 - Tonson DJ 107A, km 2+946=>km 2+950, intravilan, reprezentând Construcția C1 având 

suprafața construita de 28 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar terenul 

aferent in suprafața de 55 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - 

Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul 

administrativ al Municipiului Alba Iulia, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 

crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 

974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 107A, km 2+950=>km 3+956, în suprafaţă totală de 10212 mp. intravilan, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii 

- Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul 

administrativ al Municipiului Alba Iulia, în intravilan parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 

crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 

974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad 2.1 - Tronson DJ 107A, km 3+956=>km 3+958, intravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 24 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 51 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - 

Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul 

administrativ al Municipiului Alba Iulia, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 

crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 

974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 107A, km 3+958=>km 5+557 în suprafaţă totală de 25365 mp, extravilan, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii 

- Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul 

administrativ al Municipiului Alba Iulia, extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 

crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 

974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4 - Tronson DJ 107A, km 15+678=>km 18+711 în suprafaţă totală de 38624 mp, din care 

3021 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - 

Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, 

situat pe teritoriul administrativ al Comunei Blandiana, în intravilan şi extravilan, parte din bunul 

imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4.1 - Tronson DJ 107A, km 18+711=>km 18+723, intravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 90 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 173 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - 

Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul 
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administrativ al Comunei Blandiana, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 

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

974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 5 - Tronson 4DJ 107A, km 18+723=>km 22+132 în suprafaţă totală de 41632 mp, din care 

15744 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - 

Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, 

situat pe teritoriul administrativ al Comunei Blandiana, în intravilan şi extravilan, parte din bunul 

imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 5.1 - Tronson DJ 107A, km 22+132=>km 22+141, intravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 77 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 125 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - 

Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul 

administrativ al Comunei Blandiana, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 

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

974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 6 - Tronson DJ 107A, km 22+141=>23+805 în suprafaţă totală de 20795 mp, din care 15908 

mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr 

- Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat 

pe teritoriul administrativ al Comunei Blandiana, în intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil 

cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 7 - Tronson DJ 107A, km 23+805=>km 28+607 în suprafaţă totală de 63921 mp, din care 

16893 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - 

Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, 

situat pe teritoriul administrativ al Comunei Şibot, în intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil 

cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 7.1 - Tronson DJ 107A, km 28+607=>km 28+624, intravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 135 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 233 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - 

Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul 

administrativ al Comunei Şibot, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în 

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

- anexa nr. 1; 

 Cad. 8 -Tronson DJ 107A, km 28+624=>km 30+076 în suprafaţă totală de 21203 mp, din care 

16617 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - 

Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, 

situat pe teritoriul administrativ al Comunei Şibot, în intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil 

cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.” 

Art. II. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 174/28 iunie 2018 privind 

însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de 

proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107K se modifică și se 

completează, urmând a avea următorul cuprins: 

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

Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima 

înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 
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Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), având 

suprafaţa totală identificată de 431746 mp, din care 150332 mp intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 107K, km 0+000(0+009)=>km 0+124 în suprafaţă totală de 1523 mp, 

intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - 

Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I 

(Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, parte din bunul imobil cuprins la 

poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 1.1 - Tronson DJ 107K km 0+124=>km 0+126, intravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 16 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 35 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la 

poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 107K, km 0+126=>km 9+178 în suprafaţă totală de 112260 mp. din care 

61820 intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - 

Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 

107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în intravilan şi extravilan 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

 Cad. 2.1 - Tronson DJ 107K km 9+178=>km 9+194, intravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 171 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 236 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la 

poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 107K, km 9+194=>km 13+738 în suprafaţă totală de 56439 mp, din care 

18516 intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - 

Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 

107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în intravilan şi extravilan, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

 Cad. 3.1 - Tronson DJ 107K, km 13+738=>km 13+759, extravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 153 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 284 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 

poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4 - Tronson DJ 107K, km 13+759=>km 14+433 în suprafaţă totală de 8007 mp, extravilan, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 

poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 
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prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4.1 - Tronson DJ 107K, km14+433=>km 14+443, extravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 73 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 154 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 

poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 5 – Tronson DJ 107K, km 14+443=>km 16+793 în suprafaţă totală de 29982 mp, extravilan, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 

poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 5.1 - Tronson DJ 107K, km 16+793=> km 16+812, extravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 141 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 270 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 

poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 6 -Tronson DJ 107K, km 16+812=>km 17+591 în suprafaţă totală de 9847 mp, extravilan, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 

poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 6.1 - Tronson SDJ 107K, km 17+591=>km 17+612, extravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 155 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 314 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 

poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 7 - Tronson DJ 107K, km 17+612=>km 17+923 în suprafaţă totală de 3588 mp, extravilan, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 

poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 8 - Tronson DJ 107K, km 17+923=>km 18+607 în suprafaţă totală de 7318 mp, extravilan, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia 

cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 

H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 
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 Cad. 8.1 - Tronson DJ 107K, km 18+607=>km 18+615, extravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 56 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 111 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia 

cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 

H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 9 - Tronson DJ 107K, km 18+615=>km 18+951 în suprafaţă totală de 3658 mp, extravilan, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia 

cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 

H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 9.1 - Tronson DJ 107K, km 18+951=>km 18+961, extravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 67 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 136 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia 

cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 

H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 10 - Tronson DJ 107K, km 18+961=>km 20+063 în suprafaţă totală de 12134 mp, din care 

1317 mp, în intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - 

Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 

107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în intravilan, şi extravilan, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

 Cad. 10.1 - Tronson DJ 107K, km 20+063=>km 20+072, intravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 62 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 125 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia 

cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 

H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 11 - Tronson DJ 107K, km 20+072=>km 28+192 în suprafaţă totală de 75838 mp, din care 

47290 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - 

Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 

107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în intravilan şi extravilan, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

 Cad. 11.1 - Tronson DJ 107K, km 28+192=>km 28+199, extravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 32 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 101 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 
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teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia 

cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 

H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 12 - Tronson DJ 107K, km 28+199=>km 29+333 în suprafaţă totală de 11999 mp, extravilan, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia 

cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 

H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 12.1 - Tronson DJ 107K, km 29+333=>km 29+339, extravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 26 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 92 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia 

cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 

H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 13 - Tronson DJ 107K, km 29+339=>km 29+494 în suprafaţă totală de 2447 mp, extravilan, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia 

cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 

H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 14 - Tronson DJ 107K, km 29+494=>km 30+406 în suprafaţă totală de 11856 mp, extravilan, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Mogoş, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 

nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. 

nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 14.1 - Tronson DJ 107K, km 30+406=>km 30+412, extravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 31 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 86 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia 

cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 

H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 15 - Tronson DJ 107K, km 30+412=>km 31+065 în suprafaţă totală de 6079 mp, extravilan, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia 

cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 

H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 15.1 - Tronson DJ 107K, km 31+065=>km 31+072, extravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 34 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 100 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia 
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cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 

H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 16 - Tronson DJ 107K, km 31+072=>km 36+863 în suprafaţă totală de 75924 mp, din care 

1336 mp intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - 

Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 

107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Mogoş, în extravilan şi intravilan, parte 

din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

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

 Cad. 16.1 - Tronson DJ 107K, km 36+863=>km 36+883, intravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 170 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 292 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Mogoş, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 

nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. 

nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 17 - Tronson DJ 107K, km 36+883=> km 36+905 în suprafaţă totală de 511 mp, intravilan, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Mogoş, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 

nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. 

nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.” 

Art. III. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 175/28 iunie 2018 privind 

însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de 

proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107Z 

se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins: 

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

Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima 

înregistrare, asupra unor sectoare din drumul judeţean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - 

Gâmbaş - Aiud (DN1), având suprafaţa totală identificată de 125125 mp, din care 38104 mp 

intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 107Z, km 0+000(0+025)=> km 1+246 în suprafaţă totală de 18860 mp, din 

care 9038 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - 

Păgida - Gâmbaş - Aiud (DN1), situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, în intravilan şi 

extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 194 în Inventarul bunurilor care 

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

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

 Cad. 2 - Tronson DJ 107Z, km (1+246)2+437=>km 3+684 în suprafaţă totală de 17312 mp, 

extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gâmbaş - 

Aiud (DN1), situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, în extravilan, parte din bunul 

imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 194 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 

831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2.1 - Tronson DJ 107Z, km 3+684=>km 3+789, extravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 592 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 1464 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţeanaferent sectorului din drumul judeţean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - 

Păgida - Gâmbaş - Aiud (DN1) situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, în extravilan 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 194 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi 
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completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad 3 - Tronson DJ 107Z, km 3+789=>km 5+603 în suprafaţă totală de 18128 mp, din care 15605 

mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - 

Gâmbaş - Aiud (DN1), situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, în intravilan şi 

extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 194 în Inventarul bunurilor care 

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

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

 Cad. 4 - Tronson DJ 107Z, km (5+603)6+186=>km 11+478(km 11+494) în suprafaţă totală de 

69361 mp, din care 13461 intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 

107E) - Păgida - Gâmbaş - Aiud (DN1), situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, în 

intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 194 în Inventarul 

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

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

potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.” 

Art. IV. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 177/28 iunie 2018 privind 

însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de 

proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 704K se modifică și se 

completează, urmând a avea următorul cuprins: 

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

Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima 

înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), având 

suprafaţa totală identificată de 62672 mp, din care 7915 mp intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 704K km 0+000(0+007)=>km 0+278 în suprafaţă totală de 3926 mp, 

intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), 

situat pe teritoriul administrativ al oraşului Cugir, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 

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

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

 Cad. 1.1 - Tronson DJ 704K km 0+278=>km 0+312, extravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 190 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 580 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), situat pe teritoriul 

administrativ al oraşului Cugir, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 193 

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

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

 Cad. 2 - Tronson DJ 704K (km 0+312) km 0+908=>km 2+314 în suprafaţă totală de 20997 mp. 

extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), 

situat pe teritoriul administrativ al oraşului Cugir, în extravilan parte din bunul imobil cuprins la 

poziţia cu nr. crt. 193 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

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

1; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 704K, km 2+314=>km 4+712 în suprafaţă totală de 35433 mp, din care 

intravilan 2253 mp., aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 

705E), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Săliştea, în extravilan şi intravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 193 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 

al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 

831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3.1 - Tronson DJ 704K km 4+712=>km 4+720, intravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 64 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 84 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), situat pe teritoriul 

administrativ al Comunei Săliştea, în intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia 
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cu nr. crt. 193 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 

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

 Cad. 4 - Tronson DJ 704K km 4+720=>km 4+853 în suprafaţă totală de 1652 mp, intravilan, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), situat pe 

teritoriul administrativ al Comunei Săliştea, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 

nr. crt. 193 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 

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

potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.” 

Art. V. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 222/30 august 2018 privind 

însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de 

proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107G se modifică și se 

completează, urmând a avea următorul cuprins: 

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

Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima 

înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan - 

Copand - Stâna de Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, având suprafaţa totală identificată de 260330 

mp, din care 119533 mp. intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 107G, km 0+000(0+15)=> km 0+065, în suprafaţă totală de 1132 mp, 

intravilan, Construcția C1 având suprafața construita de 28 mp se afla în proprietatea județului ALBA 

- domeniu public iar terenul in suprafața de 74 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, 

administrator MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA 

APELE ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan - 

Copand - Stâna de Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al oraşului 

Ocna Mureş, parte din bunul imobil cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 modificat şi completat prin H.G. nr. 

831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 52; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 107G, km 0+138(0+065)=> km 2+069, în suprafaţă totală de 24534 mp, din 

care 16462 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - 

Noşlac - Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, situat pe teritoriul 

administrativ al oraşului Ocna Mureş, în extravilan şi intravilan, parte din bunul imobil cuprins în 

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

- anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 52; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 107G, km 2+803(2+069)=> km 2+993, în suprafaţă totală de 2589 mp. 

extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - 

Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al 

oraşului Ocna Mureş, în extravilan parte din bunul imobil cuprins în Inventarul bunurilor care 

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

completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 52; 

 Cad. 4 - Tronson DJ 107G, km 2+993=> km 5+561, în suprafaţă totală de 39838 mp. extravilan, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan - 

Copand - Stâna de Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al comunei 

Noşlac, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin 

H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 52; 

 Cad. 4.1 - Tronson DJ 107G, km 5+561=> km 5+577, extravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 141 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 315 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan - Copand - 

Stâna de Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Noşlac, în 

extravilan, parte din bunul imobil cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 modificat şi completat prin H.G. nr. 

831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 52; 
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 Cad. 5 - Tronson DJ 107G, km 5+577=> km 17+314, în suprafaţă totală de 166688 mp, din care 

89646 intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - 

Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al 

Comunei Noşlac, în extravilan şi intravilan, parte din bunul imobil cuprins în Inventarul bunurilor 

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

modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 52;  

 Cad. 5.1 - Tronson DJ 107G, km 17+314=> km 17+318, intravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 28 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 74 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan - Copand - 

Stâna de Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Noşlac, în 

intravilan, parte din bunul imobil cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 modificat şi completat prin H.G. nr. 

831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 52; 

 Cad. 6 - Tronson DJ 107G, km 17+318=> km 19+132, în suprafaţă totală de 25160 mp., din care 

13351 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - 

Noşlac - Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - Lim. jud. Mureş, situat pe teritoriul 

administrativ al Comunei Noşlac, în extravilan şi intravilan, parte din bunul imobil cuprins în 

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

- anexa nr. 1 modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 52; 

potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.” 

Art. VI. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 10/31 ianuarie 2019 privind 

însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de 

proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, asupra drumului judeţean DJ 750G: DN 75 – 

Ocoliş se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins: 

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

Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba ca primă 

înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 750G: DN 75 - Ocoliş, având suprafaţa totală identificată 

de 46755 mp, din care 34493 mp. intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 750G, km 0+011(0+000)=> km 1+658, în suprafaţă totală de 17809 mp, 

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

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

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

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

 Cad. 1.1 - Tronson DJ 750G, km 1+658=> km 1+668, intravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 51 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 140 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 750G: DN 75 - Ocoliş, situat pe teritoriul administrativ al comunei 

Ocoliş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 84  în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

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

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

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

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

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

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

 Cad. 2.1 - Tronson DJ 750G, km 1+797=> km 1+806, intravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 35 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 114 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 
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sectorului din drumul judeţean DJ 750G: DN 75 - Ocoliş, situat pe teritoriul administrativ al comunei 

Ocoliş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 84  în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

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

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

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

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

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

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

potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.” 

Art. VII. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 11/31 ianuarie 2019 privind 

însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de 

proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 

107C: DJ 107C (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7 se 

modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins: 

 „Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş 

pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba ca primă 

înregistrare, asupra unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 107C: DJ 107C (Teleac) - Drâmbar 

- Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, având suprafaţa totală identificată de 

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

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

39641 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107C: DJ 107C (Teleac) - Drâmbar - 

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

comunei Ciugud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 48 în Inventarul bunurilor care 

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

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

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

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

Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Alba Iulia, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 48 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin 

H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

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

24617 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107C: DJ 107C (Teleac) - Drâmbar - 

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

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

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

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

 Cad. 3.1 - Tronson DJ 107C, km 9+107=> km 9+157, extravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 387 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 696 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107C: DJ 107C (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - 

Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Alba Iulia, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 48 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 

831/2014 - anexa nr. 1; 

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

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

Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Alba Iulia, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 48 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin 

H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.” 
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Art. VIII. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 12/31 ianuarie 2019 
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a 

dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, asupra unor tronsoane din drumul 

judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 

107 D) se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins: 

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

Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba ca primă 

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

Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), având suprafaţa totală identificată de 280040 mp, din care 95423 

mp. intravilan, după cum urmează: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Cad. 2.1 - Tronson DJ 107E, km 4+344=> km 4+448, extravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 948 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 1457 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta 

- Vama Seacă (DJ 107D), situat pe teritoriul administrativ al municipiului Aiud, parte din bunul 

imobil cuprins la poziţia cu nr. 50 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

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

anexa nr. 1; 

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

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

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

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

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

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

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

33115 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - 

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

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

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

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

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

22531 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - 

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

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

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

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

 Cad. 5.1 - Tronson DJ 107E, km 22+547=> km 22+559, mp., extravilan, reprezentând Construcția 

C1 având suprafața construita de 112 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 168 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 
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sectorului din drumul judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta 

- Vama Seacă (DJ 107D), situat pe teritoriul administrativ al comunei Hopârta, parte din bunul imobil 

cuprins la poziţia cu nr. 50 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

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

nr. 1; 

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

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

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

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

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

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

potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. IX. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/11 februarie 2019 privind 

însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de 

proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 

107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 

14B) se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins: 

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

Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea U.A.T. - Judeţul Alba ca primă 

înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - 

Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B), având suprafaţa totală identificată 

de 246692 mp., din care 88653 mp., intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 142L, km 0+008(0+000)=> km 0+280, în suprafaţă totală de 4157 mp, 

intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - 

Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B), situat pe teritoriul 

administrativ al municipiului Aiud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 64 în Inventarul 

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

1, astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 1.1 - Tronson DJ 142L, km 0+280=> km 0+286, intravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 51 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 90 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - 

Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B), situat pe teritoriul administrativ al 

municipiului Aiud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 64 în Inventarul bunurilor care 

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

fost modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 142L, km 0+286=> km 1+097, în suprafaţă totală de 10501 mp., din care 

9568 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai 

- Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B), situat pe 

teritoriul administrativ al municipiului Aiud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 64 în 

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

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

 Cad. 3 - Tronson DJ 142L, km 1+689(1+097)=> km 4+138, în suprafaţă totală de 34656 mp., din 

care 13613 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - 

Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B), situat 

pe teritoriul administrativ al municipiului Aiud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 64 în 

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

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

 Cad. 4 - Tronson DJ 142L, km 4+138=> km 6+326, în suprafaţă totală de 28931 mp., din care 

19612 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - 

Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B), situat 

pe teritoriul administrativ al comunei Rădeşti, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 64 în 
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Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 

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

 Cad. 5 - Tronson DJ 142L, km 6+993(6+326)=> km 10+829, în suprafaţă totală de 52632 mp., din 

care 16724 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - 

Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B), situat 

pe teritoriul administrativ al comunei Rădeşti, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 64 în 

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

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

 Cad. 6 - Tronson DJ 142L, km 10+829=> km 16+441, în suprafaţă totală de 74823 mp., din care 

22146 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - 

Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B), situat 

pe teritoriul administrativ al oraşului Teiuş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 64 în 

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

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

 Cad. 7 - Tronson DJ 142L, km 16+441=> km 19+446, în suprafaţă totală de 40902 mp., din care 

2743 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai 

- Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B), situat pe 

teritoriul administrativ al comunei Mihalţ, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 64 în 

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

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

potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.” 

Art. X. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 26/11 februarie 2019 privind 

însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de 

proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - 

Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74) se modifică și se completează, 

urmând a avea următorul cuprins: 

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

Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea U.A.T. - Judeţul Alba ca primă 

înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - 

Gara Şard Ighiu (DN 74), având suprafaţa totală identificată de 277677 mp., din care 98613 mp., 

intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 107H, km 0+013(0+000)=> km 0+175, în suprafaţă totală de 10406 mp, 

extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - 

Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al oraşului Teiuş, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi completat 

prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 107H, km 0+937(0+175)=> km 1+283, în suprafaţă totală de 4904 mp, 

extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - 

Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Galda de Jos, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi 

completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 107H, km 1+390(1+283)=> km 1+766, în suprafaţă totală de 5216 mp., 

extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - 

Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Galda de Jos, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi 

completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 4 - Tronson DJ 107H, km 1+899(1+766)=> km 2+529, în suprafaţă totală de 8840 mp., 

extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău 

- Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Galda de Jos, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi 

completat prin H.G. nr. 831/2014; 
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 Cad. 5 - Tronson DJ 107H, km 2+568(2+529)=> km 5+234, în suprafaţă totală de 49101 mp., din 

care 29482 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de 

Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei 

Galda de Jos, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a fost 

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

 Cad. 5.1 - Tronson DJ 107H, km 5+234=> km 5+254, intravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 191 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public,  iar 

terenul aferent in suprafața de 294 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara 

Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Galda de Jos, parte din bunul imobil 

cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 

831/2014; 

 Cad. 6 - Tronson DJ 107H, km 5+254=> km 6+788, în suprafaţă totală de 25640 mp., din care 

4717 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - 

Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Galda de 

Jos, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a fost 

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

 Cad. 7 - Tronson DJ 107H, km 6+788=> km 9+224, în suprafaţă totală de 45633 mp., din care 

11302 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - 

Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Cricău, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi 

completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 7.1 - Tronson DJ 107H, km 9+224=> km 9+234, intravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 72 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 142 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara 

Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Cricău, parte din bunul imobil 

cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 

831/2014; 

 Cad. 8 - Tronson DJ 107H, km 9+234=> km 10+149, în suprafaţă totală de 15475 mp., din care 

9948 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - 

Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Cricău, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi 

completat prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 9 - Tronson DJ 107H, km 10+149=> km 11+073, în suprafaţă totală de 14652 mp., extravilan, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - 

Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Ighiu, parte din bunul imobil 

cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 

831/2014; 

 Cad. 9.1 - Tronson DJ 107H, km 11+073=> km 11+083, extravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 89 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 143 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 
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sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara 

Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Ighiu, parte din bunul imobil cuprins 

la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

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

 Cad. 10 - Tronson DJ 107H, km 11+083=> km 12+931, în suprafaţă totală de 25938 mp., 

extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - 

Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Ighiu, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi completat 

prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 10.1 - Tronson DJ 107H, km 12+931=> km 12+939, extravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 89 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 117 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara 

Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Ighiu, parte din bunul imobil cuprins 

la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

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

 Cad. 11 - Tronson DJ 107H, km 12+939=> km 14+514, în suprafaţă totală de 23094 mp., 

extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - 

Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Ighiu, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi completat 

prin H.G. nr. 831/2014; 

 Cad. 11.1 - Tronson DJ 107H, km 14+514=> km 14+528, intravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 102 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 191 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara 

Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Ighiu, parte din bunul imobil cuprins 

la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

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

 Cad. 12 - Tronson DJ 107H, km 14+528=> km 15+202, în suprafaţă totală de 7516 mp., intravilan, 

aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - 

Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Ighiu, parte din bunul imobil 

cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 

831/2014; 

 Cad. 12.1 - Tronson DJ 107H, km 15+202=> km 15+225, intravilan, reprezentând Construcția C1 

având suprafața construita de 237 mp se afla în proprietatea județului ALBA - domeniu public, iar 

terenul aferent in suprafața de 332 mp se afla in proprietatea STATULUI ROMAN, administrator 

MINISTERUL APELOR SI PADURILOR prin ADMINISTRATIA NATIONALA APELE 

ROMANE reprezentat de Administrația Bazinală de Apa MURES conform HG 1705/2006, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara 

Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Ighiu, parte din bunul imobil cuprins 

la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

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

 Cad. 13 - Tronson DJ 107H, km 15+225=> km 18+275, în suprafaţă totală de 40043 mp., din care 

34768 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - 

Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), situat pe teritoriul administrativ al comunei Ighiu, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 53 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 astfel cum a fost modificat şi 

completat prin H.G. nr. 831/2014; 
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potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.” 

Art. XI. Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Județean Alba nr. 173/28 iunie 2018, 

nr. 174/28 iunie 2018, nr. 175/28 iunie 2018, nr. 177/28 iunie 2018, nr. 222/30 august 2018, nr. 10/31 

ianuarie 2019, nr. 11/31 ianuarie 2019, nr. 12/31 ianuarie 2019, nr. 25/11 februarie 2019 şi nr. 26/11 

februarie 2019, rămân neschimbate. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 52 

Alba Iulia, 28 februarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 

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

voturi „pentru”.  

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

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

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind  constituirea Comisiei de predare temporară în administrarea 

 Consiliului Local al Comunei Săsciori a unui tronson din drumului  județean  

DJ 670C: Săsciori (DN 67C) - Dumbrava - Câlnic  

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 2423 din 4 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba privind  propunerea de constituire a 

Comisiei de predare temporară în administrarea Consiliului Local al Comunei Săsciori a unui tronson 

din drumului  județean DJ 670C: Săsciori (DN 67C) - Dumbrava - Câlnic;  

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Săsciori nr. 88/30.11.2018 privind încuviințarea 

cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare în administrarea 

Consiliului Local Săsciori, a tronsonului din drumul județean DJ 670C în vederea realizării de 

lucrări de modernizare. 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 310/27 noiembrie 2018 privind aprobarea predării 

temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Săsciori, a tronsonului din drumul județean 

DJ 670C: Săsciori (DN 67C) - Dumbrava - Câlnic, aflat  în intravilanul localității Săsciori, în 

vederea modernizării. 

- Hotărârii Consiliului local al comunei Săsciori nr. 102/20 decembrie 2018 privind 

preluarea  temporară în administrarea Consiliului Local Săsciori, a tronsonului din drumul județean 

DJ 670C: Săsciori (DN 67C) - Dumbrava - Câlnic aflat  în intravilanul localității Săsciori, în 

vederea modernizării. 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 104 alin. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIȚIE 

 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de predare temporară în administrarea Consiliului Local 

al Comunei Săsciori a unui tronson din drumului  județean DJ 670C: Săsciori (DN 67C) - 

Dumbrava - Câlnic, în următoarea componenţă: 

 

Președinte: 

Radu Octavian NEAG   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de  

     alimentare cu apă 
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Membri titulari: 

Andreea Popa                - consilier juridic asistent, Direcția juridică și relații publice  

     - Serviciul juridic-contencios  

Ioan POPA    - consilier superior, Direcţia de dezvoltare şi bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

     Sebastian Pohonțu            - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri 

Ioan Dărămuș                            - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri 

                                             

Membri supleanți: 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de  

     alimentare cu apă  

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Angela RUSU                              - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații 

     publice - Serviciul juridic-contencios  

Art. 2. Atribuțiile membrilor comisiei de predare sunt: identificarea imobilului, inventarierea 

faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilului, întocmirea 

procesului verbal de predare-primire, întocmirea protocolului de predare-primire. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de predare-primire vor fi transmise Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi relaţii publice. 

   

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Consiliului local al comunei 

Săsciori, persoanelor nominalizate, Direcției juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea 

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

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                                                                  

                         Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE               P.  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Ion DUMITREL                 Director executiv, 

                                                                                                   Liliana Negruț    
                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.169 

Alba Iulia, 4 februarie  2019 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor, precum şi cu privire la organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale, pentru implementarea Proiectului MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN 

DJ103E: DN1 - GÂRBOVA DE JOS - GÂRBOVIȚA - GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL ALBA”, 

cod SMIS 125923, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018 

  

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 2593/6 februarie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete cu privire la 

stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor, precum şi cu 

privire la organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, pentru implementarea 

Proiectului „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E: DN1 - GÂRBOVA DE JOS - 

GÂRBOVIȚA - GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL ALBA”, cod SMIS 125923, finanţat prin Contractul 

de finanţare nr.3481/19.11.2018 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 216 din 30 august 2018 privind aprobarea 

Proiectului „Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gârbova de Jos - Gârbovița - Gârbova de 

Sus, Județul Alba” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 

2014 - 2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 

Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 

terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale; 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 7/08.01.2019 privind constituirea 

echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului ”MODERNIZARE DRUM 

JUDEȚEAN DJ103E: DN1 – GÎRBOVA DE JOS – GÎRBOVIȚA – GÎRBOVA DE SUS, JUDEȚUL 

ALBA”, cod SMIS 125923, finanţat prin Contractul de finanţare nr.3481/19.11.2018”,  precum și 

atribuțiile și responsabilitățile membrilor echipei de management. 

Contractului de finanţare nr.3481/19.11.2018, a Proiectului  ”MODERNIZARE DRUM 

JUDEȚEAN DJ103E: DN1 - GÂRBOVA DE JOS - GÂRBOVIȚA - GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL 

ALBA”, cod SMIS 125923”. 

Având în vedere prevederile:  

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind 

organizarea administrativă a teritoriului României; 
- punctului 5 din Normele Metodologice privind angajarea lichidarea, ordonanţarea și 

plata cheltuielilor bugetare aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002, 

cu modificările şi completările ulterioare;. 

În temeiul art. 106  alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea    

 

DISPOZIȚIE 

 

 Art. 1. Aprob Regulile procedurale şi metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale pentru implementarea Proiectului „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN 

DJ103E: DN1 - GÂRBOVA DE JOS - GÂRBOVIȚA - GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL ALBA”, cod 
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SMIS 125923, finanţat prin Contractul de finanţare nr.3481/19.11.2018” , conform anexei nr. 1 - 

parte integrantă a prezentei dispoziţii. 

 Art. 2. Desemnez persoanele care vor îndeplini atribuțiile referitoare la inițierea  angajării 

cheltuielilor (Referatul de necesitate - anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei dispoziţii): 

 Ioan Sorin MAIER - Responsabil tehnic - consilier superior, Direcția gestionarea 

patrimoniului - Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri, pentru activitățile de execuție lucrări 

(inclusiv stabilire cuantum comisioane, cote, taxe aferente lucrărilor) și asistență tehnică, iar în lipsa 

acestuia înlocuitorul desemnat; 

 Gabriela Cristina MOTOC - Responsabil administrativ 2 - expert IA, Direcția 

gestionarea patrimoniului,  Serviciul Administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu 

apă, pentru activitățile de informare și publicitate proiect, iar în lipsa acestuia înlocuitorul desemnat; 

 Eugen DOBRA - Responsabil financiar - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete 

- Compartimentul contabilitate finaniar, pentru activitățile  de audit financiar, iar în lipsa acestuia 

înlocuitorul desemnat. 

 Art. 3. (1) Responsabilitatea certificării în privința realității, regularității și legalității 

obligațiilor de plată, ca fază de lichidare a cheltuielilor în procesul execuției bugetare, revine 

persoanelor nominalizate la art. 2. 

   (2) Documentele justificative originale care atestă ca bunurile au fost livrate, lucrările 

executate sau serviciile prestate, în faza de lichidare a cheltuielilor, se vor viza pentru „BUN DE 

PLATĂ”, de către: 
 Ioan BODEA - Manager de proiect - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului, 

iar în absența acestuia înlocuitorul desemnat;  

Art. 4. (1) Ordonanțarea de plată (anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei dispoziţii), 

însoțită de Propunerea de angajare a unei cheltuieli (anexa nr. 3 - parte integrantă a prezentei 

dispoziţii) și Angajamentul bugetar individual/global (anexa nr. 4 - parte integrantă a prezentei 

dispoziţii), vor fi semnate de către următoarele persoane: 

 La rubrica „Întocmit” – se va semna de către persoanele nominalizate la art. 2, iar 

 La rubrica „Compartiment de specialitate” – se va semna de către persoana nominalizată la 

art. 3 alin. 2. 

         (2) Ordonanțarea de plată este însoțită, in mod obligatoriu și de formularul Fișa 

contract (anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei dispoziţii), după caz. 

(3) Atribuția privind aprobarea Ordonanțarii de plată (anexa nr. 5), însoțită de 

Propunerea de angajare a unei cheltuieli (anexa nr. 3) și Angajamentul bugetar individual/global 

(anexa nr. 4), revine domnului: 

 Ion DUMITREL - Preşedinte al Consiliului Judeţean Alba, ordonator principal de credite,  

iar în absența acestuia domnilor: 

 Marius Nicolae HAȚEGAN – vicepreședinte al Consiliului Judeţean Alba 

  Dan Mihai POPESCU - administrator public al Judeţului Alba 

Art. 5. Responsabilitatea angajării cheltuielilor (Referatul de necesitate - anexa nr. 2),  revine 

ordonatorului principal de credite - domnul Ion DUMITREL, iar în absența acestuia înlocuitorul 

desemnat prin dispoziţie. 

Art. 6. Desemnez persoanele care să îndeplinească faza finală a execuției bugetare - plata 

cheltuielilor, astfel: 

Prima semnătură: 

 Dumitru FULEA - vicepreședinte al Consiliului Judeţean Alba 

 Marian Florin  AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete 

 

 A doua semnătură: 

 Elena OPRUŢA – director executiv adjunct, Direcţia dezvoltare şi bugete 

 Camelia Ileana LAZĂR - şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul 

buget-venituri, din cadrul Direcției dezvoltare și bugete 

 Ana Monica CRĂCIUN – consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - 

Compartimentul contabilitate-financiar 
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 Eugen DOBRA – consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - 

Compartimentul contabilitate-financiar 

Art. 7. Desemnez următoarele persoane pentru a exercita controlul financiar preventiv:  

 Cornelia Elena STANCIU – consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul 

buget-venituri, iar în lipsa acesteia,  

 Camelia Ileana LAZĂR - şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul buget-

venituri. 

 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate, 

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

Direcției amenajarea teritoriului şi urbanism şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                         Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU    
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Anexa nr. 1 

 

Reguli procedurale şi metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 

pentru pentru implementarea Proiectului MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E: DN1 

- GÂRBOVA DE JOS - GÂRBOVIȚA - GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL ALBA”, cod SMIS 

125923, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018 

 

 

CAP. I  ANGAJAREA CHELTUIELILOR 

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțelor publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, sumele aprobate la partea de cheltuieli a bugetului reprezintă limite maxime 

ce un pot fi depășite. 

Ordonatorul principal de credite are obligația să angajeze si sa utilizeze creditele bugetare 

numai in limita prevederilor si potrivit destinațiilor aprobate, având competente pentru efectuarea 

operațiunilor specifice angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor. 

Angajarea oricărei cheltuieli din fonduri publice îmbracă doua forme de angajamente: 

angajament legal si angajament bugetar: 

 

A. Angajamentul legal 

 

Angajamentul legal este orice act juridic încheiat din care rezulta sau ar putea rezulta o 

obligație pe seama fondurilor publice. 

Angajamentul legal ia forma unui contract de achiziţie publică, comanda, factură, 

convenţie, contract de muncă, acte de control, acord de împrumut etc. 

      Înainte de a angaja si a utiliza creditele bugetare, respectiv înainte de a lua orice măsura care 

ar produce o cheltuiala, președintele Consiliului Județean Alba , în calitate de ordonator principal de 

credite trebuie sa se asigure ca măsura luata respecta principiile unei bune gestiuni financiare, ale 

unui management financiar sănătos, in special ale economiei si eficientei cheltuielilor. 

    În acest scop utilizarea creditelor bugetare trebuie să fie precedată de o evaluare care să 

asigure faptul că rezultatele obținute sunt corespunzătoare resurselor utilizate. 

Proiectele angajamentelor legale reprezintă decizii de principiu luate de ordonatorul principal 

de credite, care implica o obligație de efectuare a unei cheltuieli fata de terțe persoane. Aceste 

proiecte de angajamente legale nu pot fi aprobate de către ordonatorul principal de credite decât daca 

au primit in prealabil viza de control financiar preventiv in condițiile legii. 

Angajarea şi ordonanțarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control 

financiar preventiv propriu, potrivit dispozițiilor legale. 

Angajamentele legale se supun controlului financiar preventiv propriu, după ce au fost avizate 

pentru legalitate de către responsabilul juridic și vor fi însoțite de angajamentul bugetar aprobat și 

copii ale documentelor întocmite de comisiile de achiziție, după caz. 

După semnarea angajamentului legal de către ordonatorul de credite acesta se transmite 

compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în evidenta cheltuielilor angajate. 

În angajamentele legale individuale şi cele provizorii, precum şi în angajamentele bugetare 

individuale sau globale se precizează subdiviziunile bugetului aprobat. 

Documentul privind inițierea angajării de cheltuieli din fonduri publice sunt: Proiectul de 

angajament legal (Referatul de necesitate - anexa nr. 2),care se inițiază de către persoanele 

prevăzute la art. 2 al dispoziției emisă de președintele consiliului județean și se supune controlului 

financiar preventiv propriu și vizării de către responsabilul juridic.  

Propunerile de angajamente se înaintează din timp persoanei împuternicite cu exercitarea 

controlului financiar preventiv, pentru a da posibilitate acesteia sa își exercite atribuțiile conform 

legii, insoțite de toate documentele justificative aferente si, daca este cazul, de orice alte documente si 

informații solicitate de către persoana împuternicită sa exercite controlul financiar preventiv. 
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    Avizarea consta in semnarea de către persoana împuternicită sa exercite controlul financiar 

preventiv sau înlocuitorul de drept al acesteia a propunerii de angajare a unei cheltuieli si a 

angajamentului bugetar, care vor fi stampilate si datate. 

Proiectul de angajament legal cuprinde în mod obligatoriu informaţii legate de subdiviziunea 

din clasificația bugetara in care se încadrează  cheltuiala generata de angajamentul propus, creditele 

bugetare/angajament aprobate, creditele bugetare/angajament angajate deja pana la data propunerii si 

cele care mai pot fi angajate, suma propusa a fi angajata si ce credite rămân disponibile daca se 

accepta propunerea. 

După aprobarea proiectului de angajament de către ordonatorul principal de credite şi 

rezervarea creditelor bugetare, persoanele nominalizate la art. 2 al dispoziției emisă de președintele 

consiliului județean, în colaborare cu responsabilul juridic si responsabilul de achiziţii publice, după 

caz, pot demara procedurile necesare în vederea încheierii angajamentelor legale. 

 

B. Angajamentul bugetar 

 

Angajamentul bugetar este orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afectează 

fonduri publice unor anumite destinații, in limita creditelor bugetare aprobate. 

In aplicarea principiului anualității, potrivit căruia "plățile efectuate in cursul unui an bugetar 

in contul unui buget aparțin exercițiului corespunzător de execuție a bugetului respectiv", si a 

prevederilor legale, potrivit cărora pentru a efectua o plata este obligatorie parcurgerea prealabila a 

celor trei faze, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea, se impune punerea in rezerva a creditelor 

bugetare angajate, astfel încât toate angajamentele legale încheiate in cursul unui exercițiu bugetar 

sau in exercițiile precedente de ordonatorul de credite sau de alte persoane împuternicite să poată fi 

plătite in cursul exercițiului bugetar respectiv, in limita creditelor bugetare aprobate. 

În vederea respectării acestei cerinţe, angajamentul bugetar prin care au fost rezervate fonduri 

publice unei anumite destinații, in limita creditelor bugetare aprobate, precedă angajamentul legal. 

 Valoarea angajamentelor legale nu poate depăși valoarea angajamentelor bugetare si, 

respectiv, a creditelor bugetare aprobate, cu excepția angajamentelor legale aferente acțiunilor 

multianuale care nu pot depăși creditele de angajament aprobate in buget.  

În scopul garantării acestei reguli, angajamentele legale, respectiv toate actele prin care 

Consiliul Județean Alba contractează o datorie faţă de terţii creditori, sunt precedate de angajamente 

bugetare, respectiv de rezervarea creditelor necesare plăţii angajamentelor legale. 

Creditele bugetare neangajate, precum si creditele bugetare angajate si neutilizate pana la 

finele exercițiului bugetar sunt anulate de drept. 

In angajamentele legale individuale si cele provizorii, precum si in angajamentele bugetare 

individuale sau globale se precizează subdiviziunile bugetului aprobat. 

După semnarea angajamentului legal, respectiv a angajamentului bugetar  acesta se transmite 

compartimentului contabilitate-financiar pentru a fi înregistrat  în evidenta cheltuielilor angajate 

 

CAP. II LICHIDAREA CHELTUIELILOR 

 

Este faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifică existenţa angajamentelor, se 

determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică condiţiile de exigibilitate ale 

angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective. 

 

Documentele prin care se atestă bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate vor 

purta sintagma „Certificat în privinţa legalităţii, regularităţii şi legalităţii” sub semnătura 

persoanelor prevăzute la art. 2 al dispoziției emisă de președintele consiliului județean. Ordonatorul 

principal de credite deleagă atribuţia de a viza pentru „BUN DE PLATĂ” persoanelor nominalizate 

la art. 3 alin. 2 al dispoziției emisă de președintele consiliului județean. 

 

CAP. III ORDONANŢAREA DE PLATĂ 

 

Este faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirma ca livrările de bunuri au fost 

efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi ca plata poate fi realizată. 



 

 
177 

Ordonanţarea la plată - anexa nr. 5 însoțită de Propunerea de angajare a unei cheltuieli - 

anexa nr. 3 și Angajamentul bugetar individual/global - anexa nr. 4 se întocmeşte de persoanele 

nominalizate la art. 2 al dispoziției emisă de președintele consiliului județean pe formularul prevăzut 

în Ordinul ministrului finanţelor nr. 1792/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

După semnare de către compartimentul de specialitate şi cel de contabilitate acest document, 

însoţit de toate actele justificative avizate conform prevederilor de la cap. II, se supun vizei ce control 

financiar preventiv şi apoi aprobării de către persoanele desemnate la art. 4 alin. 3 al dispoziției 

emisă de președintele consiliului județean. 

Documentul Ordonanţarea la plată - Anexa nr. 5 însoțită de Propunerea de angajare a unei 

cheltuieli - anexa nr. 3, Angajamentul bugetar individual/global - anexa nr. 4, și Fisa contract - 

anexa nr. 6, unde este cazul, după obţinerea avizelor necesare se transmite persoanelor împuternicite 

să efectueze plata din compartimentul contabilitate. 

 

CAP. IV PLATA CHELTUIELILOR 

 

Ca etapă finală a execuţiei bugetare, prin care instituţia publică este eliberată de obligaţiile sale 

faţă de terţi, plata cheltuielilor, se efectuează prin întocmirea instrumentelor de plată de persoanele 

autorizate din cadrul Direcţiei dezvoltare și bugete. 

Această operaţiune îmbracă aspecte cu caracter specific şi impune respectarea reglementărilor 

prevăzute în diferite acte normative referitoare la regulamentul operaţiunilor de casă, resurse derulate 

prin Trezoreria statului, la instrumentele de plată folosite, la specimenele de semnături. 

Persoanele desemnate să efectueze plata sunt cele prevăzute la art. 6 al dispoziției emisă de 

președintele consiliului județean. 

Un ordin de plată nu va putea cuprinde plăţi referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului 

aprobat. 
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A

Anexa nr. 2 

 

     Se aprobă, 

           Ordonator principal de credite 

      (Persoanele nominalizate la art.5) 

  

REFERAT DE NECESITATE 

 

 Referatul va cuprinde cel puțin următoarele elemente: 

- Obiectul achiziţiei publice/cheltuielii: denumire, descriere succintă, unitate de măsură, cantitate 

(după caz) 

- Temei legal 

- Necesitatea și oportunitatea 

- Estimarea valorii achiziţiei publice/a plăţii solicitate (unitar/total) 

- Alte informaţii în  funcţie de natura plăţii solicitate, precum și informații necesare pentru elaborarea 

Strategiei de contractare, după caz.      

lei 

 

Îmi exprim acordul cu acest înscris 
Vicepreşedinte, 

Numele, prenumele 
 

Îmi asum în totalitate 

responsabilitatea  corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul 

înscrisului 

Manager proiect/ 

Numele, prenumele   

(Persoanele nominalizate la art.3 (2)) 

 

Vizat pentru control 

 financiar preventiv propriu 

Numele, prenumele, ştampilă  

(Persoanele nominalizate la  

art. 7) 

 

Am luat la cunoștință de acest înscris 

oficial și îmi asum responsabilitatea 

asupra legalității 

Responsabil Juridic 

Numele, prenumele, semnătură, 

stampila    

 

Îmi asum responsabilitatea 

pentru fundamentarea, corectitudinea,  

legalitatea întocmirii acestui înscris  

oficial  

Numele, prenumele 

(Persoanele nominalizate la  

art. 2) 

 

 

 

 Județul Alba 

 Poiect: „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E: DN1 - GÂRBOVA DE JOS - 

GÂRBOVIȚA - GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL ALBA”, cod SMIS 125923 
Compartimentul de specialitate .................... 

    

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI Nr. ______din______  Anexa nr. 3 
    

Scopul___________________________________________ 

 

Nr. / Indicativ dosar / Data:  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  

R O M Â N I A  

J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  
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Beneficiar________________________________________ 

 

Calculul disponibilului de credite bugetare    -lei- 

Subdiviziunea 

clasificaţiei 

bugetului aprobat 

(cap., subcap., titlu, 

art., alin.) 

Credite bugetare 

abrobate (ct. 8060)  

Credite 

bugetare  

angajate (ct. 

8066) 

 

Disponibil de 

credite ce mai 

poate fi angajat 

Suma 

angajată 

Disponibil de 

credite rămas de 

angajat 

0 1 2 3=1-2  4 5=3-4 

      

      

 

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL Nr. ______din______     Anexa nr. 4 
     -lei- 

Înregistrarea bugetară  (cap., subcap., titlu, art., 

alin.) 

Suma 

0 1 

  

  

Tipul angajamentului: individual/global  

 

ORDONANȚARE DE PLATĂ NR. _____din__________    Anexa nr. 5 
Natura cheltuielii:______________________________________ 

Lista documentelor justificative: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Nr./data angajamentului legal:________________ 

Modul de plată (virament/numerar): _______________________ 

Suma datorată beneficiarului:____________________________ 

 

Subdiviziunea clasificaţiei bugetului aprobat 

(cap., subcap., titlu, art., alin.) 

Disponibil înaintea 

efectuării plății (ct. 

8066) 

Suma de plată Disponibil după 

efectuării plății 

0 1 2 3=1-2 

    

    

 

Numele și adresa beneficiarului:    Nr.de cont: ______________________ 

__________________________________________ Trezorerie (Bancă) ________________ 

     C.U.I. __________________________ 

 

*Spațiu rezervat pentru semnarea anexelor 3,4 și 5 

Compartimentul de 

specialitate 

Compartimentul de 

contabilitate 

Control financiar preventiv 

CFPP CFPD 

Data Data 

Data Data 

Viza Viza 

*Semnătura (Persoanele 

nominalizate la pct. 3.2) *Semnătura......................... 

*Semnătura (Persoanele 

nominalizate la pct. 7) *Semnătura......................... 

 

   Ordonator de credite,                        

   Data: 

    Semnatura:( Persoanele nominalizate la pct. 4.3) 

           Întocmit, 

          (Persoanele nominalizate la pct. 2)   
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ROMÂNIA 

Anexa nr. 6 

JUDETUL ALBA 

 CONSILIUL JUDETEAN 

 

 

FIȘA  CONTRACT 

   

 
Contract  nr./data   

 
Obiectul contractului   

 
Executant/prestator/furnizor   

 

Durata contractului 

(perioada/data)   

 

Durata de 

execuție/prestare/furnizare 

(perioada/data)   

 
Ordin de începere nr. /data   

 
Comanda (după caz) nr./data   

 
Ordin întrerupere nr./data   

 

Garanție de buna execuție (%, 

Valoare, mod de constituire)   

 
Act adițional nr. /data /conținut   

 

Valoarea contractului   (total 

inclusiv TVA)-  LEI   

 
Executarea contractului:  

 
Ordonanțare de plată : 

 
nr/data valoare  - lei -       (inclusiv TVA) 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 
Total 0 

 
Diferența de executat  0 

 

Proces verbal de recepție nr/data/ 

obiecțiuni   

 

  

Întocmit, 

  

Responsabil urmărire executare contract 

  

Nume, prenume/semnătura 

(Persoanele nominalizate la art. 2) 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea,  

ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi cu privire la organizarea, evidenţa şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale, pentru implementarea Proiectului „Consolidare corp drum 

judetean DJ107K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Intregalde, judeţul Alba, km 17+700-23+700”, 

cod SMIS 126106, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3470/19.11.2018 

  

  

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 2592/6 februarie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete cu privire la 

stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor, precum şi cu 

privire la organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, pentru implementarea 

Proiectului “ Consolidare corp drum judetean DJ107K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Intregalde, 

jud. Alba, km 17+700-23+700”, cod SMIS 126106, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 

3470/19.11.2018, 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 229 din 30 august 2008 privind aprobarea 

Proiectului „Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Întregalde, 

Județul Alba, km 17+700 – 23+700” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 

importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea 

nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale; 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 8/8 ianuarie 2019 privind 

constituirea echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului Consolidare corp 

drum judetean DJ107K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Intregalde, jud. Alba, km 17+700-23+700”, 

cod SMIS 126106, finanţat prin Contractul de finanţare nr.3470/19.11.2018, precum și atribuțiile și 

responsabilitățile membrilor echipei de management; 

- Contractului de finanţare nr. 3470/19.11.2018, a Proiectului  ” Consolidare corp drum 

judetean DJ107K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Intregalde, jud. Alba, km 17+700-23+700”, cod 

SMIS 126106. 

Având în vedere prevederile:  

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- punctului 5 din Normele Metodologice privind angajarea lichidarea, ordonanţarea și 

plata cheltuielilor bugetare aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002, 

cu modificările şi completările ulterioare;. 

În temeiul art. 106  alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea    

 

DISPOZIȚIE 

 

 Art. 1. Aprob Regulile procedurale şi metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale pentru implementarea Proiectului „Consolidare corp drum judetean DJ107K: 

Galda de Jos-Mesentea-Benic-Intregalde, judeţul Alba, km 17+700-23+700”, cod SMIS 126106”, 

conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei dispoziţii. 
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 Art. 2. Desemnez persoanele care vor îndeplini atribuțiile referitoare la inițierea  angajării 

cheltuielilor (Referatul de necesitate - anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei dispoziţii): 

 Floare PERŢA - Responsabil tehnic – şef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului - 

Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri, pentru activitățile de execuție lucrări (inclusiv 

stabilire cuantum comisioane, cote, taxe aferente lucrărilor) și asistență tehnică, iar în lipsa acestuia 

înlocuitorul desemnat; 

 Gabriela Cristina MOTOC - Responsabil administrativ 2 - expert IA, Direcția 

gestionarea patrimoniului,  Serviciul Administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu 

apă, pentru activitățile de informare și publicitate proiect, iar în lipsa acestuia înlocuitorul desemnat; 

 Ioan POPA - Responsabil financiar - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - 

Compartimentul contabilitate finaniar, pentru activitățile  de audit financiar, iar în lipsa acestuia 

înlocuitorul desemnat. 

Art. 3. (1) Responsabilitatea certificării în privința realității, regularității și legalității obligațiilor 

de plată, ca fază de lichidare a cheltuielilor în procesul execuției bugetare, revine persoanelor 

nominalizate la art. 2. 

   (2) Documentele justificative originale care atestă ca bunurile au fost livrate, lucrările 

executate sau serviciile prestate, în faza de lichidare a cheltuielilor, se vor viza pentru „BUN DE 

PLATĂ”, de către: 
 Ioan BODEA - Manager de proiect - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului, 

iar în absența acestuia înlocuitorul desemnat;  

Art. 4. (1) Ordonanțarea de plată (anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei dispoziţii), 

însoțită de Propunerea de angajare a unei cheltuieli (anexa nr. 3 - parte integrantă a prezentei 

dispoziţii) și Angajamentul bugetar individual/global (anexa nr. 4 - parte integrantă a prezentei 

dispoziţii), vor fi semnate de către următoarele persoane: 

 La rubrica „Întocmit” – se va semna de către persoanele nominalizate la art. 2, iar 

 La rubrica „Compartiment de specialitate” – se va semna de către persoana nominalizată la 

art. 3 alin. 2. 

         (2) Ordonanțarea de plată este însoțită, in mod obligatoriu și de formularul Fișa 

contract (anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei dispoziţii), după caz. 

(3) Atribuția privind aprobarea Ordonanțarii de plată (anexa nr. 5), însoțită de 

Propunerea de angajare a unei cheltuieli (anexa nr. 3) și Angajamentul bugetar individual/global 

(anexa nr. 4), revine domnului: 

 Ion DUMITREL - Preşedinte al Consiliului Judeţean Alba, ordonator principal de credite,  

iar în absența acestuia domnilor: 

 Marius Nicolae HAȚEGAN – vicepreședinte al Consiliului Judeţean Alba 

  Dan Mihai POPESCU - administrator public al Judeţului Alba 

Art. 5. Responsabilitatea angajării cheltuielilor (Referatul de necesitate - anexa nr. 2),  revine 

ordonatorului principal de credite - domnul Ion DUMITREL, iar în absența acestuia înlocuitorul 

desemnat prin dispoziţie. 

Art. 6. Desemnez persoanele care să îndeplinească faza finală a execuției bugetare - plata 

cheltuielilor, astfel: 

Prima semnătură: 

 Dumitru FULEA - vicepreședinte al Consiliului Judeţean Alba 

 Marian Florin  AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete 

 A doua semnătură: 

 Elena OPRUŢA – director executiv adjunct, Direcţia dezvoltare şi bugete 

 Camelia Ileana LAZĂR - şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul 

buget-venituri, din cadrul Direcției dezvoltare și bugete 

 Ana Monica CRĂCIUN – consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - 

Compartimentul contabilitate-financiar 

 Eugen DOBRA – consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - 

Compartimentul contabilitate-financiar 
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Art. 7. Desemnez următoarele persoane pentru a exercita controlul financiar preventiv:  

 Eugen DOBRA – consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - 

Compartimentul contabilitate-financiar, iar în lipsa acestuia,  

 Camelia Ileana LAZĂR - şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul buget-

venituri. 

 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate, 

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

Direcției amenajarea teritoriului şi urbanism şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  

                         Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 171 

Alba Iulia, 6 februarie 2019  
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Anexa nr. 1 

 

Reguli procedurale şi metodologice privind angajarea, lichidarea,  

ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale pentru pentru implementarea Proiectului 

„Consolidare corp drum judetean DJ107K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Intregalde, 

judeţul Alba, km 17+700-23+700”, cod SMIS 126106,  

finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3470/19.11.2018 

 

 

CAP. I  ANGAJAREA CHELTUIELILOR 

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțelor publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, sumele aprobate la partea de cheltuieli a bugetului reprezintă limite maxime 

ce un pot fi depășite. 

Ordonatorul principal de credite are obligația să angajeze si sa utilizeze creditele bugetare 

numai in limita prevederilor si potrivit destinațiilor aprobate, având competente pentru efectuarea 

operațiunilor specifice angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor. 

Angajarea oricărei cheltuieli din fonduri publice îmbracă doua forme de angajamente: 

angajament legal si angajament bugetar: 

 

B. Angajamentul legal 

 

Angajamentul legal este orice act juridic încheiat din care rezulta sau ar putea rezulta o 

obligație pe seama fondurilor publice. 

Angajamentul legal ia forma unui contract de achiziţie publică, comanda, factură, 

convenţie, contract de muncă, acte de control, acord de împrumut etc. 

      Înainte de a angaja si a utiliza creditele bugetare, respectiv înainte de a lua orice măsura care 

ar produce o cheltuiala, președintele Consiliului Județean Alba , în calitate de ordonator principal de 

credite trebuie sa se asigure ca măsura luata respecta principiile unei bune gestiuni financiare, ale 

unui management financiar sănătos, in special ale economiei si eficientei cheltuielilor. 

    În acest scop utilizarea creditelor bugetare trebuie să fie precedată de o evaluare care să 

asigure faptul că rezultatele obținute sunt corespunzătoare resurselor utilizate. 

Proiectele angajamentelor legale reprezintă decizii de principiu luate de ordonatorul principal 

de credite, care implica o obligație de efectuare a unei cheltuieli fata de terțe persoane. Aceste 

proiecte de angajamente legale nu pot fi aprobate de către ordonatorul principal de credite decât daca 

au primit in prealabil viza de control financiar preventiv in condițiile legii. 

Angajarea şi ordonanțarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control 

financiar preventiv propriu, potrivit dispozițiilor legale. 

Angajamentele legale se supun controlului financiar preventiv propriu, după ce au fost avizate 

pentru legalitate de către responsabilul juridic și vor fi însoțite de angajamentul bugetar aprobat și 

copii ale documentelor întocmite de comisiile de achiziție, după caz. 

După semnarea angajamentului legal de către ordonatorul de credite acesta se transmite 

compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în evidenta cheltuielilor angajate. 

În angajamentele legale individuale şi cele provizorii, precum şi în angajamentele bugetare 

individuale sau globale se precizează subdiviziunile bugetului aprobat. 

Documentul privind inițierea angajării de cheltuieli din fonduri publice sunt: Proiectul de 

angajament legal (Referatul de necesitate - anexa nr. 2),care se inițiază de către persoanele 

prevăzute la art. 2 al dispoziției emisă de președintele consiliului județean și se supune controlului 

financiar preventiv propriu și vizării de către responsabilul juridic.  

Propunerile de angajamente se înaintează din timp persoanei împuternicite cu exercitarea 

controlului financiar preventiv, pentru a da posibilitate acesteia sa își exercite atribuțiile conform 

legii, insoțite de toate documentele justificative aferente si, daca este cazul, de orice alte documente si 

informații solicitate de către persoana împuternicită sa exercite controlul financiar preventiv. 
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    Avizarea consta in semnarea de către persoana împuternicită sa exercite controlul financiar 

preventiv sau înlocuitorul de drept al acesteia a propunerii de angajare a unei cheltuieli si a 

angajamentului bugetar, care vor fi stampilate si datate. 

Proiectul de angajament legal cuprinde în mod obligatoriu informaţii legate de subdiviziunea 

din clasificația bugetara in care se încadrează  cheltuiala generata de angajamentul propus, creditele 

bugetare/angajament aprobate, creditele bugetare/angajament angajate deja pana la data propunerii si 

cele care mai pot fi angajate, suma propusa a fi angajata si ce credite rămân disponibile daca se 

accepta propunerea. 

După aprobarea proiectului de angajament de către ordonatorul principal de credite şi 

rezervarea creditelor bugetare, persoanele nominalizate la art. 2 al dispoziției emisă de președintele 

consiliului județean, în colaborare cu responsabilul juridic si responsabilul de achiziţii publice, după 

caz, pot demara procedurile necesare în vederea încheierii angajamentelor legale. 

 

B. Angajamentul bugetar 

 

Angajamentul bugetar este orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afectează 

fonduri publice unor anumite destinații, in limita creditelor bugetare aprobate. 

In aplicarea principiului anualității, potrivit căruia "plățile efectuate in cursul unui an bugetar 

in contul unui buget aparțin exercițiului corespunzător de execuție a bugetului respectiv", si a 

prevederilor legale, potrivit cărora pentru a efectua o plata este obligatorie parcurgerea prealabila a 

celor trei faze, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea, se impune punerea in rezerva a creditelor 

bugetare angajate, astfel încât toate angajamentele legale încheiate in cursul unui exercițiu bugetar 

sau in exercițiile precedente de ordonatorul de credite sau de alte persoane împuternicite să poată fi 

plătite in cursul exercițiului bugetar respectiv, in limita creditelor bugetare aprobate. 

În vederea respectării acestei cerinţe, angajamentul bugetar prin care au fost rezervate fonduri 

publice unei anumite destinații, in limita creditelor bugetare aprobate, precedă angajamentul legal. 

 Valoarea angajamentelor legale nu poate depăși valoarea angajamentelor bugetare si, 

respectiv, a creditelor bugetare aprobate, cu excepția angajamentelor legale aferente acțiunilor 

multianuale care nu pot depăși creditele de angajament aprobate in buget.  

În scopul garantării acestei reguli, angajamentele legale, respectiv toate actele prin care 

Consiliul Județean Alba contractează o datorie faţă de terţii creditori, sunt precedate de angajamente 

bugetare, respectiv de rezervarea creditelor necesare plăţii angajamentelor legale. 

Creditele bugetare neangajate, precum si creditele bugetare angajate si neutilizate pana la 

finele exercițiului bugetar sunt anulate de drept. 

In angajamentele legale individuale si cele provizorii, precum si in angajamentele bugetare 

individuale sau globale se precizează subdiviziunile bugetului aprobat. 

După semnarea angajamentului legal, respectiv a angajamentului bugetar  acesta se transmite 

compartimentului contabilitate-financiar pentru a fi înregistrat  în evidenta cheltuielilor angajate 

 

CAP. II LICHIDAREA CHELTUIELILOR 

 

Este faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifică existenţa angajamentelor, se 

determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică condiţiile de exigibilitate ale 

angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective. 

 

Documentele prin care se atestă bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate vor 

purta sintagma „Certificat în privinţa legalităţii, regularităţii şi legalităţii” sub semnătura 

persoanelor prevăzute la art. 2 al dispoziției emisă de președintele consiliului județean. Ordonatorul 

principal de credite deleagă atribuţia de a viza pentru „BUN DE PLATĂ” persoanelor nominalizate 

la art. 3 alin. 2 al dispoziției emisă de președintele consiliului județean. 
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CAP. III ORDONANŢAREA DE PLATĂ 

 

Este faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirma ca livrările de bunuri au fost 

efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi ca plata poate fi realizată. 

Ordonanţarea la plată - anexa nr. 5 însoțită de Propunerea de angajare a unei cheltuieli - 

anexa nr. 3 și Angajamentul bugetar individual/global - anexa nr. 4 se întocmeşte de persoanele 

nominalizate la art. 2 al dispoziției emisă de președintele consiliului județean pe formularul prevăzut 

în Ordinul ministrului finanţelor nr. 1792/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

După semnare de către compartimentul de specialitate şi cel de contabilitate acest document, 

însoţit de toate actele justificative avizate conform prevederilor de la cap. II, se supun vizei ce control 

financiar preventiv şi apoi aprobării de către persoanele desemnate la art. 4 alin. 3 al dispoziției 

emisă de președintele consiliului județean. 

Documentul Ordonanţarea la plată - Anexa nr. 5 însoțită de Propunerea de angajare a unei 

cheltuieli - anexa nr. 3, Angajamentul bugetar individual/global - anexa nr. 4, și Fisa contract - 

anexa nr. 6, unde este cazul, după obţinerea avizelor necesare se transmite persoanelor împuternicite 

să efectueze plata din compartimentul contabilitate. 

 

CAP. IV PLATA CHELTUIELILOR 

 

Ca etapă finală a execuţiei bugetare, prin care instituţia publică este eliberată de obligaţiile sale 

faţă de terţi, plata cheltuielilor, se efectuează prin întocmirea instrumentelor de plată de persoanele 

autorizate din cadrul Direcţiei dezvoltare și bugete. 

Această operaţiune îmbracă aspecte cu caracter specific şi impune respectarea reglementărilor 

prevăzute în diferite acte normative referitoare la regulamentul operaţiunilor de casă, resurse derulate 

prin Trezoreria statului, la instrumentele de plată folosite, la specimenele de semnături. 

Persoanele desemnate să efectueze plata sunt cele prevăzute la art. 6 al dispoziției emisă de 

președintele consiliului județean. 

Un ordin de plată nu va putea cuprinde plăţi referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului 

aprobat. 
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Anexa nr. 2 

 

 

 

Se aprobă, 

           Ordonator principal de credite 

        (Persoanele nominalizate la 

art.5) 

  

REFERAT DE NECESITATE 

 

 Referatul va cuprinde cel puțin următoarele elemente: 

- Obiectul achiziţiei publice/cheltuielii: denumire, descriere succintă, unitate de măsură, cantitate 

(după caz) 

- Temei legal 

- Necesitatea și oportunitatea 

- Estimarea valorii achiziţiei publice/a plăţii solicitate (unitar/total) 

- Alte informaţii în  funcţie de natura plăţii solicitate, precum și informații necesare pentru elaborarea 

Strategiei de contractare, după caz.      

lei 

 

Îmi exprim acordul cu acest înscris 
Vicepreşedinte, 

Numele, prenumele 
 

Îmi asum în totalitate 

responsabilitatea  corectitudinii și 

legalității în solidar cu întocmitorul 

înscrisului 

Manager proiect/ 

Numele, prenumele   

(Persoanele nominalizate la art.3 (2)) 

 

Vizat pentru control 

 financiar preventiv propriu 

Numele, prenumele, ştampilă  

(Persoanele nominalizate la  

art. 7) 

 

Am luat la cunoștință de acest înscris 

oficial și îmi asum responsabilitatea 

asupra legalității 

Responsabil Juridic 

Numele, prenumele, semnătură, 

stampila    

 

Îmi asum responsabilitatea 

pentru fundamentarea, corectitudinea,  

legalitatea întocmirii acestui înscris  

oficial  

Numele, prenumele 

(Persoanele nominalizate la  

art. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. / Indicativ dosar / Data:  

 

 

R O M Â N I A  

J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  
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 Județul Alba 

 Proiect: „Consolidare corp drum judetean DJ107K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Intregalde, 

judeţul Alba, km 17+700-23+700” 
Compartimentul de specialitate .................... 

    

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI Nr. ______din______  Anexa nr. 3 
    

Scopul___________________________________________ 

Beneficiar________________________________________ 

 

Calculul disponibilului de credite bugetare    -lei- 

Subdiviziunea 

clasificaţiei 

bugetului aprobat 

(cap., subcap., titlu, 

art., alin.) 

Credite bugetare 

abrobate (ct. 8060)  

Credite 

bugetare  

angajate (ct. 

8066) 

 

Disponibil de 

credite ce mai 

poate fi angajat 

Suma 

angajată 

Disponibil de 

credite rămas de 

angajat 

0 1 2 3=1-2  4 5=3-4 

      

      

 

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL Nr. ______din______     Anexa nr. 4 
     -lei- 

Înregistrarea bugetară  (cap., subcap., titlu, art., 

alin.) 

Suma 

0 1 

  

  

Tipul angajamentului: individual/global  

 

ORDONANȚARE DE PLATĂ NR. _____din__________    Anexa nr. 5 
Natura cheltuielii:______________________________________ 

Lista documentelor justificative: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Nr./data angajamentului legal:________________ 

Modul de plată (virament/numerar): _______________________ 

Suma datorată beneficiarului:____________________________ 

 

Subdiviziunea clasificaţiei bugetului aprobat 

(cap., subcap., titlu, art., alin.) 

Disponibil înaintea 

efectuării plății (ct. 

8066) 

Suma de plată Disponibil după 

efectuării plății 

0 1 2 3=1-2 

    

    

 

Numele și adresa beneficiarului:    Nr.de cont: ______________________ 

__________________________________________ Trezorerie (Bancă) ________________ 

     C.U.I. __________________________ 

 

*Spațiu rezervat pentru semnarea anexelor 3,4 și 5 

Compartimentul de 

specialitate 

Compartimentul de 

contabilitate 

Control financiar preventiv 

CFPP CFPD 

Data Data 

Data Data 

Viza Viza 

*Semnătura (Persoanele 

nominalizate la pct. 3.2) *Semnătura......................... 

*Semnătura (Persoanele 

nominalizate la pct. 7) *Semnătura......................... 

   Ordonator de credite,                        

   Data: 

    Semnatura:( Persoanele nominalizate la pct. 4.3) 

           Întocmit, 

          (Persoanele nominalizate la pct. 2)   
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ROMÂNIA 

 

Anexa nr. 6 

JUDETUL ALBA 

 CONSILIUL JUDETEAN 

 

 

FIȘA  CONTRACT 

   

 
Contract  nr./data   

 
Obiectul contractului   

 
Executant/prestator/furnizor   

 

Durata contractului 

(perioada/data)   

 

Durata de 

execuție/prestare/furnizare 

(perioada/data)   

 
Ordin de începere nr. /data   

 
Comanda (după caz) nr./data   

 
Ordin întrerupere nr./data   

 

Garanție de buna execuție (%, 

Valoare, mod de constituire)   

 
Act adițional nr. /data /conținut   

 

Valoarea contractului   (total 

inclusiv TVA)-  LEI   

 
Executarea contractului:  

 
Ordonanțare de plată : 

 
nr/data valoare  - lei -       (inclusiv TVA) 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 
Total 0 

 
Diferența de executat  0 

 

Proces verbal de recepție nr/data/ 

obiecțiuni   

   

  

Întocmit, 

  

Responsabil urmărire executare contract 

  

Nume, prenume/semnătura 

(Persoanele nominalizate la art. 2) 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „extraordinară”, în ziua de 11 februarie 2019 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 2, alin. 3 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

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

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIȚIE  

 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în  şedinţă „extraordinară” în ziua de luni, 11 

februarie 2019, ora 11
00

, ședință care va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului 

administrativ din municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba. 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în 

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

judeţean DJ 142L: Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - 

Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B) 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în 

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

judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74) 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a unor spaţii în suprafaţă totală de 11 mp, situate în unele imobile 

aflate în administrarea acestei unităţi sanitare şi a documentaţiei de atribuire 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

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

plop proveniți din tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului județean DJ 704 A: DN 7 

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

Inițiator: Marius Nicolae HAŢEGAN, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a spaţiului cantină, în suprafaţă desfăşurată 

de 391 mp, din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, 

judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba şi a documentaţiei de atribuire 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul 

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

Prefectului Judeţului Alba, consilierilor judeţeni în funcţie, direcţiilor, serviciilor, birourilor și 

compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul Direcţiei juridică 

şi relaţii publice. 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

Nr. 172 

Alba Iulia, 7 februarie 2019  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind desemnarea unor membri în Comisia de disciplină  

pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 2001 din 30 ianuarie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la 

desemnarea unor membri în Comisia de disciplină pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 104 alin. 1 lit.  f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 3 şi art. 4 din H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a 

comisiilor de disciplina, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

DISPOZIȚIE  

 Art. 1. Desemnez în calitate de membri titulari/supleanți în Comisia de disciplină pentru 

funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, următorii 

funcționari publici:  

 Membru titular 1:  

Vasile BUMBU   - secretarul Județului Alba; 

 Membru supleant 1:  

Elisabeta Ana ANDRONE  - şef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul dezvoltare,  

     programe şi guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

 Membru titular 2:  

Dana POTOPEA   - şef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul achiziţii  

     publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 Membru supleant 2:  

Angela RUSU   - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice –  

     Serviciul juridic contencios. 

 Art. 2. Desemnez: 

 Secretar al Comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba pe doamna Niculina HAŢEGAN - consilier superior, 

Biroul resurse umane 

  Secretar supleant al Comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba pe doamna Maria Daniela BECHEŞ - inspector 

superior, Biroul resurse umane. 

 Art. 3. Membrii titulari şi supleanți, precum şi secretarul/secretarul supleant, ai Comisiei de 

disciplină pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba nominalizaţi la art. 1 şi art. 2, sunt desemnaţi pe  o perioada de 3 ani începând cu data 

constituirii comisiei, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.  

  

  Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul 

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

Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice și Biroului 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.        

            Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU  

Nr. 173 

Alba Iulia, 7 februarie 2019  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei de director medical interimar 

al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, de către domnul Cristian RUGEANU 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 2600 din 6 februarie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la 

încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei de director medical interimar al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, de către domnul Cristian RUGEANU.  

      Luând în considerare  prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 

335/7 august 2018 cu privire numirea domnului Cristian RUGEANU, în funcția de director medical  

interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 177 alin 5 și alin. 6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

Art. 1. Încetează exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de director medical interimar al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, de către domnul Cristian RUGEANU - medic primar, 

începând cu data de 7 februarie 2019. 

Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în condiţiile şi în termenele prevăzute de art. 

266-275 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, domnului Cristian 

RUGEANU, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                         Avizat pentru legalitate, 

              PREŞEDINTE,      SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                 Ion DUMITREL                          Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la numirea domnului Cristian RUGEANU,  

în funcţia de director medical interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 2629 din 6 februarie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la numirea 

domnului Cristian RUGEANU pentru a exercita cu caracter temporar funcţia de director medical 

interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. 

- adresa nr. 178 din 16 ianuarie 2019 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, cu privire la 

propunerea de numire a directorului medical interimar, până la ocuparea funcţiei prin concurs. 

  Având în vedere prevederile: 

 - art. 104 alin. 1 lit. a şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 177 alin 5 și alin. 6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 38 alin. 3 lit. b și lit. c coroborat cu prevederile de la Cap. I subpunctul 1.4. al anexei 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 8 și punctul D din Anexa 2 a Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de 

muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut 

în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii 

bugetare „Sănătate şi asistenţă socială”, aprobat prin H.G. nr. 153/2018. 

- Ordinului nr. 921/2006 al ministrului sănătății publice pentru stabilirea atribuțiilor 

comitetului director din cadrul spitalului public; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Numesc, începând cu data de 7 februarie 2019, în funcţia de director medical 

interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, pe domnul Cristian RUGEANU – medic primar, 

până la ocuparea postului prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni. 

Art. 2. Stabilesc drepturile salariale ale domnului Cristian RUGEANU, pe perioada 

exercitării funcției de director medical interimar, după cum urmează: salariul de bază în cuantum de 

16325 lei și spor pentru condiţii deosebit de periculoase, în cuantum de 8163 lei. 

Art. 3. (1) Se acordă, o  indemnizaţie de hrană lunară, în cuantum de 347 lei, domnului 

Cristian RUGEANU - pe perioada exercitării funcției de director medical interimar al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud. 

(2) Indemnizația de hrană prevăzută la alin. 1 se acordă proporţional cu timpul efectiv 

lucrat în luna anterioară. 

Art. 4. Pe perioada exercitării funcției de director medical interimar domnul Cristian 

RUGEANU îndeplinește atribuțiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 921/2006 

pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public. 

Art. 5. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în condiţiile şi în termenele prevăzute de art. 

266-275 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 



 

 
194 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, domnului Cristian 

RUGEANU, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.                       

 

                                                                                               Avizat pentru legalitate, 

              PREŞEDINTE,        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                 Ion DUMITREL                             Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 176 

Alba Iulia, 7 februarie 2019  



 

 
195 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin licitaţie deschisă, a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de supraveghere a lucrărilor – 

Dirigenție  de șantier pentru obiectivul de investiții: Modernizare drum județean DJ 107 I : 

Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani 

- Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium 

Sat - DN74 (Cerbu): Lot 1 (km 0+000 – km 43+510) și Lot 2 (km 43+510 – km 78+420), din 

cadrul Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț 

- Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - 

Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74 (Cerbu)”,  finantat 

prin POR  2014-2020, Axa prioritară: 6, Prioritatea de investitie: 6.1,  COD SMIS 2014+: 

108707 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

         Analizând referatul nr. 3205/14 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind 

constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin licitaţie deschisă, a contractului 

de achiziţie publică având ca obiect Servicii de supraveghere a lucrărilor – Dirigenție  de șantier 

pentru obiectivul de investiții: Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - 

Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - 

Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74 (Cerbu): Lot 1 (km 0+000 – 

km 43+510) și Lot 2 (km 43+510 – km 78+420), din cadrul Proiectului „Modernizare drum județean 

DJ 107 I : Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - 

Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - 

Bucium Sat - DN74 (Cerbu)”,  finantat prin POR  2014-2020, Axa prioritară: 6, Prioritatea de 

investitie: 6.1,  COD SMIS 2014+: 108707; 

Luând în considerare prevederile Anexei nr. 7 – Calendarul estimativ al achiziţiilor la 

Contractul de finanţare nr. 139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707 încheiat între Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de 

Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 

2014-2020 şi Parteneriatul dintre UAT Județul Alba - lider de proiect, UAT Municipiul Aiud, UAT 

Comuna Bucium, UAT Comuna Mogoș, UAT Comuna Râmeț şi UAT Comuna Ponor.  

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea 

administrativă a teritoriului României; 

     - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin 

H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, emit următoarea 

DISPOZIŢIE 

 

Articol unic.  

Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin licitaţie deschisă, 

a contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de supraveghere a lucrărilor – 
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Dirigenție  de șantier pentru obiectivul de investiții: Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud 

(DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea 

Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - 

DN74 (Cerbu): Lot 1 (km 0+000 – km 43+510) și Lot 2 (km 43+510 – km 78+420), în următoarea 

componență:         

Preşedinte cu drept de vot 

Responsabil tehnic 1 în cadrul proiectului  

Paul Silviu TODORAN  - şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului  - Serviciul  

    administrarea terenurilor, clădirilor, reţelelor de alimentare cu apă  

Membri titulari: 

Alexandru BAȘA   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  Serviciul  

    administrarea terenurilor, clădirilor, reţelelor de alimentare cu apă  

Responsabil financiar  în cadrul proiectului  

Elena Cornelia STANCIU  - consilier superior, Direcţia dezvoltare bugete - Serviciul buget  

    venituri - Compartimentul buget 

Responsabil achiziţii publice în cadrul proiectului  

Camelia-Elena GALAC-VITAN  - consilier superior, Direcţia dezvoltare bugete - Serviciul  

    achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

Responsabil juridic în cadrul proiectului  

Gabriel-Ioan VASIU  - consilier juridic superior, Direcția juridică şi relaţii publice  -  

    Serviciul juridic - contencios  

Responsabil tehnic 2 în cadrul proiectului  

Angela Monica MARCU - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe, lucrări, întreținere drumuri; 

Responsabil administrativ 2 în cadrul proiectului  

Andreea Maria BABIN  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea terenurilor, clădirilor, reţelelor de alimentare cu apă  

Membri de rezervă: 

Responsabil tehnic 3 în cadrul proiectului  

Sebastian POHONȚU  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul 

    programe, lucrări, întreținere drumuri  

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcţia dezvoltare bugete - Compartimentul 

   contabilitate- financiar 

Ana Maria TOMA  - consilier juridic superior, Direcția juridică şi relaţii publice  -  

    Serviciul juridic-contencios  

Dana Georgiana LUPEA - consilier principal, Direcţia dezvoltare bugete - Serviciul achiziţii  

    publice şi monitorizarea implementării contractelor    

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, persoanelor nominalizate, 

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

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

             Avizat pentru legalitate, 

 PREŞEDINTE,                    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU   
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Alba Iulia, 14 februarie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 2675 din 7 februarie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la 

constituirea Comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare: 

- Dispoziția Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 173 din 7 februarie 2019 privind 

desemnarea unor membri în Comisia de disciplină pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 8 din 5 februarie 2019 a Sindicatului aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2470 din 5 februarie 2019. 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 104 alin. 1 lit. a şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 3 şi art. 4 ale H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a 

comisiilor de disciplina, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

 

 

DISPOZIȚIE  

 

 

 Art. 1. Se constituie Comisia de disciplină pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba, în următoarea componenţă:  

 Membru titular 1:  

Vasile BUMBU   - secretarul Județului Alba; 

 Membru supleant 1:  

Elisabeta Ana ANDRONE  - şef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul dezvoltare,  

     programe şi guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

 Membru titular 2:  

Dana POTOPEA   - şef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul achiziţii  

     publice şi monitorizarea implementării contractelor; 

 Membru supleant 2:  

Angela RUSU   - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice -  

     Serviciul juridic contencios. 

 Membru titular 3: 

Victor Tudor SECARĂ  - consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism -  

     Compartimentul urbanism, avizare,; 

 Membru supleant 3: 

Mihaela Simona GLIGOR  - consilier superior la Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism  

     - Compartimentul amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare  

     şi control. 

 Art. 2. Secretariatul Comisiei de disciplină este asigurat de către: 

 Secretar  
Niculina HAŢEGAN  - consilier superior, Biroul resurse umane 
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  Secretar supleant  
Maria Daniela BECHEŞ  - inspector superior, Biroul resurse umane. 

 Art. 3. Preşedintele comisiei de disciplină va fi ales prin votul secret al membrilor titulari, 

dintre aceştia. În situaţia în care nu se poate întruni majoritatea, va fi ales preşedinte membrul care 

are cea mai mare vechime în specialitate juridică. 

 Art. 4. Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de disciplină, membrii, secretarul 

acesteia, precum şi persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condiţiile 

prevăzute la art. 31 din H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a 

comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul la o indemnizaţie 

lunară de 1%, care se aplică la salariul de bază al fiecăruia şi se acordă în lunile în care comisia de 

disciplină îşi desfăşoară activitatea, respectiv în lunile în care persoanele din cadrul corpului de 

control au efectuat cercetarea administrativă. Sporul lunar se acordă pe baza certificării de către 

preşedintele comisiei a desfăşurării activităţii comisiei pe luna respectivă. 

 Art. 5. Membrii titulari, membrii supleanți, secretarul titular şi secretarul supleant nominalizaţi 

la art. 1 şi art. 2, sunt desemnaţi pe  o perioada de 3 ani începând cu data emiterii prezentei 

dispoziţii, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.  

 Art. 6. Mandatul de membru şi secretar al comisiei de disciplină se suspendă şi încetează în 

situaţiile prevăzute la art. 13 respectiv art. 15 din H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare 

şi funcţionare a comisiilor de disciplina, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 7. Fișele posturilor vor fi completate în mod corespunzător, prin intermediul Biroului 

Resurse Umane, pentru fiecare membru desemnat la art. 1, cu atribuțiile care rezultă din aplicarea 

legislației în vigoare.  

 Art. 8. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţa funcţionarilor publici din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane. 

  

  Prezenta dispoziţie: 

 - se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro 

 - se înaintează şi comunică: Prefectului Judeţului Alba, Sindicatului aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba „AS” Alba, funcţionarilor publici nominalizaţi, Direcţiei juridică şi 

relaţii publice şi Biroului resurse umane în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 

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

- se ataşează în dosarul profesional al funcţionarilor publici nominalizaţi, în conformitate cu 

prevederile art. 5 alin. 5 lit. p din H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor 

publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

                              Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         Ion DUMITREL              Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind avizarea Profilului Consiliului de Administrație 

al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A.  

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 3396/18 februarie 2019 al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privier la aprobarea Profilului Consiliului 

de Administrație al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA;  

Luând în considerare prevederile: 

- art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 312/27 noiembrie 2018 cu privire la 

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

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

contractului de mandat și revocarea din funcțiile de administratori propuși; 

 - Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 469/18 decembrie 2018 privind 

declanșarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru funcția de membru în Consiliul de 

Administraţie al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. și constituirea Comisiei de selecţie; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin H.G. nr. 722/2016; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic 

Avizez favorabil şi supun aprobării autorităţii publice tutelere Profilul Consiliului de 

Administrație al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, conform anexei - parte integrantă 

a prezentei dispoziţii. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, Direcției 

dezvoltare și bugete, Direcţiei juridică şi relaţii publice și Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

        

                                 Avizat pentru legalitate, 

    PREŞEDINTE                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

            Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU 
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Anexa Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului  

Judeţean Alba nr. 189/18 februarie 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilul Consiliului de Administrație 

al Societăţii 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. 

 

 

 

 
 

 

Februarie 2019 

 
.  

Profilul Consiliului de Administrație al Societății  „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA este 

întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice de 

aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice aprobate prin H.G. nr. 722/2016. 
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CAPITOLUL I  -  Prezentarea Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. 

 

Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. funcţionează în prezent sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Alba, are personalitate juridică, fiind organizată ca unitate de interes public, pe 

baza de gestiune economică şi autonomie financiară, ceea ce îi permite să adopte măsuri 

corespunzătoare pentru buna desfăşurare a activităţii în raport cu competenţele cu care a fost 

investită, să manifeste iniţiativă şi răspundere în realizarea obiectivelor şi sarcinilor ce şi le asumă.  

Obiectul de activitate al societății este executarea lucrărilor specifice de drumuri și poduri, 

producerea și comercializarea de mixturi asfaltice și prestarea de servicii  cu utilaje și mijloace de 

transport auto. 

 

CAPITOLUL II - Cerințe contextuale 

 

II.1. Poziționarea strategică a societății 

O preocupare deosebită a conducerii operative a Societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” 

S.A. este cea legată de calitatea lucrărilor executate.  

Această preocupare s-a materializat prin certificare a Sistemului de Management al Calitaţii 

SR EN ISO 9001 pentru întregul domeniu de activitate, a Sistemului de Management de Mediu SR 

EN ISO 14001, obţinerea certificării sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii 

Ocupaţionale OHSAS 18001, ceea ce atestă că societatea are implementat şi menţine un sistem de 

management al calităţii, mediului, sănătăţii deosebit de performant, în concordanţă cu standardele 

europene.  

 

II.2. Reglementari legale si recomandari de bune practici 

În baza prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 și ale Normelor metodologice 

de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice aprobate prin H.G. nr. 722/2016: 

1. Consiliul de Administratie al Societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. va fi alcătuit 

din 3 membri după cum urmează: 

- 2 membri cu experienta de cel putin 5 ani în domeniul juridic, economic, contabilitate, de 

audit sau financiar; 

- 1 membru cu vechime în munca de minim 10 ani și minim 5 ani experiență în administrarea 

sau managementul unor societăți; 

2. În cadrul Consiliului de Administrație nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul 

funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din 

cadrul altor autorități sau instituții publice; 

3. Majoritatea membrilor consiliului de administrațtie este formată din administratori 

neexecutivi și independenți, în sensul art. 138
2
 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de 

membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe 

teritoriul României. Aceasta prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau 

membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane 

juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere; 

5. Consiliul de Administrație va fi astfel format încât se va asigura o diversificare a 

competențelor la nivelul consiliului de administrație; 

6. Membrii consiliului de administrație dețin experiență în îmbunatațirea performanței 

societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. 

7. Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani. 

Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit ca 

urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul 
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administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali 

coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. 

 

II.3. Responsabilitățile Consiliului de Administrație 

Tipul de administrare: unitar 

Comitetele care functionează în cadrul consiliului:  

 Comitetul de nominalizare și remunerare 

 Comitetul de audit 

Responsabilitățile principale ale Consiliului de Administrație: 

  să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății; 

  să stabilească politicile contabile și de control financiar, să aprobe planificarea 

financiară și să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial; 

  să efectueze selecția, numirea și revocarea directorului general și să stabilească 

remunerația acestuia, cu respectarea prevederilor legale aplicabile; 

  să elaboreze în colaborare cu directorul general planul de administrare, să propună 

indicatori de performanță și să  prezinte  adunarii generale a acționarilor spre aprobare; 

  să supravegheaze activitatea directorului general și să evalueze periodic activitatea 

acestuia, pentru a se asigura ca sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în 

funcționarea societății;   

  să dispună măsuri în caz de neîndeplinire culpabilă a obiectivelor și criteriilor de 

performanță  stabilite în actul adițional la contractul de mandat al directorului;      

  să exercite atribuțiile care-i revin în calitate de membru al comitetului de audit 

și/sau al comitetului de nominalizare și remunerare, precum și a altor comitete/comisii/grupuri de 

lucru din cadrul consiliului de administrație al societății; 

  să întocmească și să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, 

un raport asupra activității de administrare, care include informații cu privire la activitățile 

operaționale, la performanțele financiare  și la raportările contabile semestriale ale societății; 

  să întocmească și să prezinte anual, în cadrul adunării generale a acționarilor, un 

raport al comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje 

acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar; 

  supune anual Adunarii Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea 

societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de buget al 

societății pe anul în curs, în termenele prevazute de legislația în vigoare; 

  în cazul tranzacțiilor mai mari de 10% din valoarea activelor nete sau mai mari de 

10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, încheiate cu 

administratorii, directorii, cu angajații ori cu o societate controlată de aceștia, se convoacă Adunarea 

Generală a Acționarilor pentru aprobarea acestor tranzacții. Obligația de convocare revine consiliului 

de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul/soția/rudele/ afinii pana la gradul 4 

inclusiv, al persoanelor prevăzute mai sus; 

  să informeze în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii 

actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu persoanele prevăzute mai sus și a 

cărei valoare este sub nivelul prevăzut la punctul anterior sau cu o altă întreprindere publică sau cu o 

autoritate publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de 

cel putin echivalentul în lei a 100000 euro; 

  să organizeze, să convoace Adunarea Generală a Acționarilor și să implementeze 

hotărârile acesteia; 

  pregătirea riguroasă a ședintelor consiliului de administrație, participarea la 

ședințele consiliului precum și în comitetele de specialitate;  

  să respecte pe toata perioada mandatului toate obligațiile legale și statutare 

referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care 

cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații; 

  să adopte în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, 

prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina proprie de internet a societăţii şi se 
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revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a 

anului în curs; 

 

CAPITOLUL III - Capacitați, trasături și cerințe  

ale membrilor Consiliului de Administrație 

 

Luând în considerare informațiile din capitolele anterioare, fiecărui membru al Consiliului de 

Administrație îi este cel puțin cerut: 

 să exercite concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al 

consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul 

României;  

 să dețină experiență în îmbunatățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe 

care le-au administrat sau condus. 

Cerinţele de mai sus sunt obligatorii și reprezintă o condiție esențială pentru accederea în 

Consiliul de Administrație și, implicit, în procesul de selecție.  

Pentru constituirea Consiliului de Administrație, majoritatea membrilor trebuie să fie 

administrator neexecutivi și independenți. 

Celelalte cerințe determinate de Capitolul II, referitoare la diversificarea competențelor, a 

studiilor și a experienței profesionale în anumite domenii, vor fi considerate în alcătuirea Consiliului 

de Administrație, în etapele de recomandări și/sau numire.  

În baza acestor cerințe și, având în vedere Capitolul II, Consiliul de Administrație ar fi bine să 

aibă o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește genul, vârsta, etnia, precum și în ceea ce 

privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul 

întregului consiliu.  

Nu este obligatoriu ca toți membrii Consiliului de Administrație să aibă experiență 

profesională în sectorul de activitate în care activează societatea, întrucât pluralitatea de experiențe 

profesionale poate oferi substanță discuțiilor și activităților consiliului. Armonizarea experienței în 

mediul privat cu experiența în mediul public este de dorit, fără ca tipul acesta de experiență să devină 

o condiție obligatorie.  

Referitor la pregătirea educațională, este necesar ca pe lângă formarea economică și/sau 

juridică din cadrul consiliului prevazută legal, cel puțin unul dintre membri să aibă o pregătire 

tehnică.  

Prin urmare, aceste cerințe se vor reflecta în: 

 studii: superioare de lungă durată, finalizate; domeniul educațional: economic, juridic,  

tehnic și administrație publică; orice altă calificare pe care individul o posedă și care poate aduce un 

avantaj în activitatea desfășurată se va lua în considerare. 

 experiență de administrare și/sau management într-o societate comercială publică sau 

private sau, regie autonomă.  

Sinteza acestor cerințe este exprimată în criteriile prescriptive și proscriptive din Matricea 

Consiliului de Administrație. 

Deoarece numai studiile absolvite și experiența profesională obținută în anumite societăți nu 

garantează capabilitatea unui candidat de a răspunde așteptarilor acționarilor și nici capacitatea 

acestuia de a obține rezultatele scontate, pe parcursul întregului proces de recrutare și selecţie se vor 

evalua următoarele compețente și trasături: 

I.
 C

o
m

p
et

en
țe

 

1. Competențe specifice sectorului     

1.1 Capacitatea de a gestiona activitatea societății Oblig.  1 

1.2 Capacitatea de a acoperi cu surse viabile de 

finanțare fluxurile financiare necesare funcționarii și  

derulării întregii activități  a societății 

Oblig.  1 

1.3 Capacitatea de a integra și respecta cerințe și 

normative europene de calitate a infrastructurii 

rutiere 

Oblig.  1 

2. Competențe profesionale de importanţă strategică 

/ tehnică 
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2.1 Planificare strategică Oblig.  1 

2.2 Leadership Oblig.  1 

2.3 Orientarea către rezultate Oblig. 1 

2.4 Managementul investițiilor Oblig 1 

2.5 Management financiar Oblig 1 

3. Competențe de guvernanță corporativă     

3.1 Management prin obiective Oblig.  0,8 

3.2 Organizare și optimizarea proceselor Oblig.  0,7 

3.3 Monitorizarea activă a rezultatelor Oblig.  1 

3.4 Managementul resurselor Oblig.  1 

3.5 Managementul performanţei Oblig.  1 

4. Experiență  pe plan local și național Oblig. 1 

  5. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor Oblig. 1 

  

6. Cetățenie română sau cetățenie a altor state 

membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă 

domiciliul în România 

DA/NU   

  7. Cunoaște foarte bine limba română (scris și 

vorbit) 
DA/NU   

  

8. Nu se află în conflict de interese care să îl facă 

incompatibil cu exercitarea funcției de administrator 

în Consiliul de Administrație al Societăţii „Drumuri 

și Poduri Locale Alba” S.A. 

DA/NU   

  

9. Nu a fost destituit dintr-o funcție din cadrul unor 

instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital 

majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul 

individual de muncă pentru motive disciplinare în 

ultimii 7 ani. 

DA/NU   

  

10. Nu a fost condamnat definitiv printr-o hotărâre 

judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni 

contra umanității, contra statului sau contra 

autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, 

infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de 

fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru 

infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru 

prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum 

și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și 

combatere a finanțării terorismului, cu modificările 

și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile 

prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile 

desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile 

cu exercitarea funcției; 

DA/NU   

  11. Nu a făcut politie politică, așa cum este definită 

prin lege; 
DA/NU   

  

12. Îndeplineste criteriile cerute prin O.U.G. nr. 

109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 111/2016 şi H.G. nr. 

722/2016; 

DA/NU   

  13. Are capacitate deplină de exercițiu; DA/NU   

  14. Apt din punct de vedere medical, are  capacitate 

deplină de exercițiu; 
DA/NU   

II
. 

C er in țe
 

co n
f

o
r

m
i

ta te
 

a
d

m
i

n
i

st ra ti
v ă
 

15. Număr mandate concomitente; DA/NU   
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16. Pentru cele 2 posturi de administratori care 

trebuie să aibă studii economice sau juridice - 

experiență în domeniul economic, juridic, 

contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 

ani; 

DA/NU   

17. Studii superioare absolvite cu diploma de 

licență; 
DA/NU   

18. Pentru postul de administrator care are studii 

superioare absolvite cu diplomă de licență - are cel 

puțin 10 ani de vechime în muncă și cel puțin  5 ani 

de experiență în administrarea sau managementul 

unor societăți, inclusiv societăți din sectorul privat; 

DA/NU   

19. Înscrieri în cazierul judiciar; DA/NU   

20. Înscrieri în cazierul fiscal; DA/NU   

 

CAPITOLUL IV - Criterii folosite în cadrul matricei  

Consiliului de Administrație – descriere și indicatori asociați 

 

I. Competențe 

 

1. Competențe specifice sectorului 

 

Nr 
Criteriul de competență 

Indicatori asociați 

 

 

 

1.1 

Capacitatea de a gestiona activitatea 

societății 

 planifică riguros activitatea  

 gestionează optim  parcul de utilaje și mijloace 

de transport auto 

 prioritizează achiziționarea de materii prime, 

materiale, piese de schimb, combustibili, etc.  în 

corelare cu contractele de execuție 

Capacitatea de a gestiona optim  lucrările de execuție în funcție de resursele alocate 

 

 

1.2 Capacitatea de a acoperi cu surse 

viabile de finanțare fluxurile financiare 

necesare funcționarii și derulării întregii 

activități  a societății   

 identifică nevoi interne de finanțare 

 anticipează nevoi viitoare de finanțare 

 menține și dezvoltă relații cu potențiale surse de 

finanțare 

 face demersuri pentru a accesa surse de 

finanțare 

Capacitatea de a identifica și accesa surse de finanțare necesare desfășurării activității 

 

1.3 Capacitatea de a integra și respecta 

cerințe și normative europene de 

calitate a infrastructurii rutiere 

 se implică în aducerea la zi a standardelor, a 

procedurilor și a normativelor specifice 

 identifică activ și remediază încălcările acestora 

 implementează măsuri de stimulare a respectării 

conformității de către angajații societății 

Capacitatea de a integra în societate respectul regulilor, procedurilor, standardelor și normativelor 

specifice construcției și reparației de drumuri și poduri 

 

 

 

2. Competențe profesionale de importanta strategică / tehnică 

 

Nr 
Criteriul de competență 

Indicatori asociați 

 

 
Planificare strategică 

 bazându-se pe viziunea sa și pe așteptările 

acționarilor elaborează planuri strategice fezabile 
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2.1 

 inițiază și coordonează elaborarea planurilor pe 

termen mediu și lung în care prevede cel mai bun 

și cel mai puțin bun scenariu posibil 

 înţelege și utilizează în întreaga sa complexitate 

sistemul de management prin obiective. Ştie să 

definească obiective interdependente pentru a se 

asigura ca părți ale societății vor avea interesul sa 

conlucreze în sensul atingerii acestora 

 frecvent elaborează planuri de acțiune pe termen 

scurt pe care le corelează cu planurile pe termen 

mediu și lung 

Are capacitatea de a elabora, plecând de la misiunea și viziunea societății, obiective strategice si 

planuri strategice care să conducă la atingerea acestora, are capacitatea de a transforma obiectivele 

strategice în obiective operaționale și de a elabora planuri pe termen mediu (de ex. anuale).  Are 

capacitatea de a elabora și implementa planuri de acțiune pe termen scurt și capacitatea de a revizui 

periodic planurile elaborate în funcție de evoluție 

 

 

 

 

 

2.2 

Leadership 

 stăpânește perfect procesul de persuasiune și îl 

utilizează frecvent pentru a-i inspira pe 

colaboratorii săi cărora le împărtășește viziunea sa 

asupra societății 

 se folosește de exemplul personal pentru a seta 

regulile de disciplină, pentru a seta standardele de 

performanță, pentru a-i inspira pe colaboratorii săi 

și a-i determina să facă eforturi și mai mari pentru 

dezvoltarea lor 

 evaluează permanent performanța angajaților săi 

ținând cont de contextul în care a fost obținută și 

face presiuni pentru ca sistemul de remunerare să 

poată recompensa performerii 

 are capacitatea de a motiva, satisfăcând acele 

nevoi  pe care aceștia le resimt ca fiind încă 

nesatisfăcute 

 celebrează victoriile societății știind că astfel  își 

motivează colaboratorii. Este permanent implicat 

și deseori entuziast și știe să împărtășească 

entuziasmul său colaboratorilor 

 are o bună viziune pe termen lung, știe să 

formuleze obiective și planuri strategice și știe să 

își folosească întreaga sa capacitate de persuasiune 

pentru a împărtăși aceasta viziune și planurile 

strategice celorlalți membri ai societății 

 nu numai ca respectă strict spiritul tuturor 

regulilor și procedurilor societății, dar are o 

contribuție importantă în adaptarea permanentă a 

setului de reguli și proceduri în funcție de cerințele 

interne și externe ale societății făcând și efortul 

constant de a-i inspira și pe ceilalți în sensul 

respectării lor 

Capacitatea de a-i convinge pe membrii societății să dorească să depună eforturile susținute 

necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și operaționale  ale societății din al cărui consiliu 

de administrație face parte 

 

2.3 Orientarea către rezultate 

 competențe de leadership accentuate, nu 

concepe ca o activitate începută sa nu aibă finalul 

scontat 
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Capacitatea de asumare a  responsabilităților și depunerea, în mod constant, a unui efort pentru a 

atinge rezultatele propuse.  Capacitatea de auto-motivare, de perseverență chiar și atunci când cei 

din jur renunță, investire de timp și resurse pentru atingerea obiectivele prestabilite în timpul stabilit 

 

2.4 Managementul investițiilor 

 deține capacitatea de a risca în mod benefic 

astfel încât profitabilitatea companiei să crească 

fără a pune în pericol situația economică. 

Capacitatea deciziei de a investi pentru dezvoltarea obiectivelor existente sau realizarea unora noi, 

luand  în considerare incertitudinea și riscul implicate în proiect 

 

 

 

 

2.5 Management financiar 

 fundamentează o  analiză financiară prealabilă 

al cărei obiectiv constă în diagnosticarea stării de 

performanță financiară a întreprinderii la 

încheierea exerciţiului 

 asigurarea resurselor de finanțare, de susținere a 

manevrelor strategice pentru a putea crea putere 

economică 

Capacitatea de a înțelege și de a aplica principiile, metodele și tehnicile moderne de management  

pentru a obține avantaje competitive și compania să reziste în mecanismele concurențiale 

 

 

 

3. Competențe de guvernanță corporativă 

 

Nr 
Criteriul de competență 

 

Indicatori asociați 

 

 

3.1 

Management prin obiective 

 are o foarte bună capacitate de anticipare a 

nevoilor de schimbare, ceea ce îi permite să 

planifice în detaliu și din timp procese de 

schimbare pe care le implementează fără presiunea 

timpului 

 are calitatea de a „vinde” schimbarea în 

societate ca fiind o adevărată oportunitate 

Are capacitatea de a urmări permanent progresul activităților planificate și evoluția rezultatelor și 

de a lua din timp masurile corective ce se impun. Are capacitatea de a elabora, implementa și utiliza 

instrumente performante de control intermediar pe procesele cheie ale societății 

 

 

 

 

 

3.2 
Organizare și optimizarea proceselor 

 vizualizează toate procesele societății, fluxurile 

atașate și în plus vizualizează și interacțiunile 

dintre acestea vizualizând punctele de intersecție 

ce pot genera conflicte sau scăderi ale 

performanței 

 vizualizează ansamblul de proceduri ale 

societății și are flexibilitatea de a le revizui 

periodic de îndată ce procesele aferente au fost 

îmbunătăţite, având grijă să actualizeze și toate 

interferențele 

 stăpânește și utilizează eficient metode eficace 

de îmbunătățire a proceselor 

Capacitatea de a vizualiza, înţelege, evalua și îmbunătăți permanent  procesele și fluxurile atașate 

pe care le coordonează 

 

 

 

 

 

Monitorizarea activa a rezultatelor 

 analizează modul în care resursele alocate și 

serviciile furnizate și-au atins ținta, eventualele 

schimbări economice și concordanța acţiunilor 

întreprinse pentru implementarea proiectului cu 

standardele și cerințele existente 
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3.3  colectează și analizează datele financiare și 

materiale (foloseşte metode statistice, metode 

calitative) 

 face analiza cost-beneficiu în vederea stabilirii 

profitabilității societății 

Capacitatea de a culege informaţii cu privire la modalitatea în care au fost obținute rezultatele 

implementării politicii societății 

 

 

 

3.4 Managementul resurselor 

 folosirea diversificării pentru maximizarea 

randamentului așteptat prin investiții în clase de 

active care ar trebui să reacționeze diferit la același 

eveniment 

 evaluarea corectă a factorului timp prin 

cunoașterea celor trei categorii: termen scurt, 

termen mediu și termen lung 

Capacitatea de a investi resursele puse la dispoziție luând în considerare riscurile aferente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 

Managementul performanței 

 pentru a înţelege pe deplin importanţa asumării 

rolului de monitorizare și control, controlează 

periodic progresul asupra obiectivelor, 

monitorizează inputul, outputurile și funcționarea 

proceselor și în plus incită parți ale societății spre 

autocontrol responsabilizându-le astfel 

 constată existența și după caz creează sau 

optimizează sisteme eficace de monitorizare și 

control în care capturează periodic informațiile 

esențiale care să permită urmărirea evoluției 

indicatorilor cheie de performanță ce descriu starea 

proceselor cheie ale societății 

 susține implementarea și optimizarea 

permanentă a sistemului de management al 

performanței în cadrul companiei, corelându-l cu 

evoluția indicatorilor cheie de performanță 

 este în permanență în căutarea de metode 

creative de creștere a performanței atât în plan 

individual cât și de grup și face demersurile 

necesare pentru implementarea celor mai eficace 

dintre ele 

 elaborează și stabilește obiective de performanță 

intercorelate (individual-grup) 

 face eforturile necesare pentru a implementa în 

cadrul companiei un sistem performant și echitabil 

de recompensare a performanței, în acord cu 

legislaţia muncii în vigoare dar și cu cele mai bune 

practici internaționale de management 

 este preocupat și face demersurile necesare 

pentru a integra calitatea, dezvoltarea durabilă și 

performanța în rândul valorilor, normelor și al 

ritualurilor companiei 

 comunică intens atât în interiorul cât și în 

exteriorul companiei despre performanţele de 

excepție obţinute și pune în lumină performerii, 

celebrează public victoriile 

Capacitatea de a urmări permanent progresul activităților planificate și evoluția rezultatelor și de a 

lua din timp masurile corective ce se impun. Capacitatea de a elabora, implementa și utiliza 

instrumente performante de control intermediar pe procesele cheie ale societății. Capacitatea de a 
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identifica și de a lua măsurile necesare pentru a elabora, implementa și a optimiza continuu 

procesul de management al performanței societății. Capacitatea de a armoniza prin decizii inspirate 

performanța în plan individual cu cea în plan colectiv. Capacitatea de a identifica și recompensa 

performanța și performerii. Capacitatea de a instaura o cultura a calității, a dezvoltării durabile  și a 

performanței în întreaga societate. Capacitatea de a transmite în exterior orientarea către 

performanța, dezvoltare durabilă și calitatea companiei 

 

 

4. Experiența pe plan local și național 
 Criteriul 

de 

competenț

ă 

Indicatori asociați 

 

 

 

 

 

4 
Experienț

ă pe plan 

local și 

național 

Rating 1 2 3 4 5 

Experienț

ă similară 

pe plan 

local și 

național 

Nici un 

mandat de 

membru 

într-un 

consiliu de 

administrați

e, 

Minimă 

experiență 

managerială 

la nivel 

operațional 

1 mandat 

de membru 

într-un 

consiliu de 

administrați

e sau 

experiență 

managerial

ă la nivel 

operațional 

2 mandate 

de membru 

într-un 

consiliu de 

administrați

e și/sau 

experiență 

relevantă 

de middle 

manager 

3 mandate 

de membru 

într-un 

consiliu de 

administrați

e și/sau 

minimă 

experiență 

la nivel de 

top 

manageme

nt 

4 mandate 

de membru 

într-un 

consiliu de 

administrați

e și/sau 

experiență 

ca top 

manager 

 

 

5. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor 

 

 

 

 

5 

Aliniere cu 

 scrisoarea 

de 

așteptări a 

acționarilo

r 

Rating 1 2 3 4 5 

Alinierea 

cu 

scrisoarea 

de 

așteptări a 

acționarilo

r 

Intenția 

exprimată 

nu se 

aliniază 

deloc cu 

scrisoarea 

de 

așteptări a 

acționarilo

r  

Intenția 

exprimată  

se aliniază 

în mică 

măsură cu 

scrisoarea 

de 

așteptări a 

acționarilo

r 

Intenția 

exprimată 

se aliniază 

oarecum 

cu 

scrisoarea 

de 

așteptări a 

acționarilo

r 

Intenția 

exprimată 

se aliniază 

în mare 

măsură cu 

scrisoarea 

de 

așteptări a 

acționarilo

r 

Intenția 

exprimată 

se aliniază 

complet cu 

scrisoarea 

de 

așteptări a 

acționarilo

r 
 

 

Tipuri de criterii: obligatorii și opționale 
Criteriile pot fi obligatorii sau opționale.  

a.) Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți 

candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență 

aplicabil 

b.) Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre 

membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de 

competență aplicabil tuturor membrilor consiliului 

 

Categorisirea criteriilor în obligatorii sau opționale este realizată în baza analizei contextuale 

desfășurată în Secţiunea II, luând în considerare complexitatea și specificul activității societății. 

Modul în care criteriile sunt categorisite în obligatorii sau optionale este reflectat în matricea 

competențelor, în coloana „Oblig” sau „opțional” (opt.) 

 



 

 
210 

Grila comună de evaluare pentru toate criteriile: 

Grila este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane de a-și demonstra 

competența în ceea ce priveste consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la 

„limitat” la „expert”, conform exemplului de mai jos: 

Scor Nivel de 

competență 

Descriere 

DA/NU  Îndeplinește sau nu cerința 

1 Novice Aveți o înţelegere a cunostințelor de bază 

2 Intermediar Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau 

prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijin 

extern 

 Înţelegeți și puteți discuta termeni, concepte, principii și probleme 

legate de această competență 

 Faceţi uz activ de legi, regulamente și ghiduri 

3 Competent Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei 

competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă 

experientă, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent 

 Ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de 

ajutor                        

 Înţelegeți şi puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în 

procesele, politicile și procedurile din acest sector                                       

4 Avansat Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. 

Sunteți recunoscut/ă în cadrul societății curente ca un (o) expert(ă) în 

aceasta competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți 

experiență avansată în această competență 

 Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice 

referitoare la procesul sau îmbunatățirile practice, la nivel de 

guvernanță a consiliului și nivel executiv superior 

 Sunteți capabil/ă să interactionați și să purtați discuții constructive 

cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea 

acestei competențe 

5 Expert Sunteţi cunoscut/ă ca un (o) expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor 

şi găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la 

aceasta zonă de expertiză 

 Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple 

consilii de administrație și/sau societăți 

 Sunțeti privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare și inovator/oare 

în această competență de către consiliul, societatea și/sau societățile 

din afară 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședința „ordinară”, în ziua de 28 februarie 2019 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 1, alin. 3, alin. 5 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

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

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIȚIE  

 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţa „ordinară”, în ziua de 28 februarie 2019, 

ora 11
00

, ședință care va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din 

municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba. 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

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

Alba din data de 31 ianuarie 2019 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

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

Județean Alba din data de 11 februarie 2019 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

3. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în 

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

din drumul judeţean DJ 705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni (DJ 704A) - Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr 

(DJ 107A) 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în 

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

judeţean DJ 106E: limită Judeţul Sibiu - Dobra - Şugag 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în 

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

judeţean DJ 107 B: DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limită 

Judeţul Sibiu 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în 

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

judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74) 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în 

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

judeţean DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău - Șilea - limită Județul 

Mureș 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a 

Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA-CTTA  S.A. Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrare Comunei 

Sântimbru prin Consiliul local al comunei Sântimbru, a tronsonului din drumul județean DJ 107L: 
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Sântimbru (DJ 107 B) - Totoi - Teleac (DJ 107), aflat  în intravilanul localității Totoi, în vederea 

modernizării 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

10. Proiect de hotărâre privind încetarea concesiunii către Societatea APA CTTA SA Alba 

asupra bunului imobil „Teren aferent fostei captări de apă puţuri forate Pâclişa”, înscris în CF 82768 

Alba Iulia - proprietate publică a Judeţului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

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

monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Muncel,  judeţul Alba, înscris în 

CF nr. 105280 Alba Iulia cu nr. cad/top. 105280 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba, la Institutul Regiunilor Europei - IRE 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări 

nerambursabile din bugetul local al Judeţului Alba pentru activități nonprofit de interes judeţean în 

domeniul tinerilor 

Inițiatori consilierii judeţeni:  Fulea Ioan, Radu Călin, Cherecheş Dan Ioan, Sandea Dorin 

Gheorghe, Ceteraş Marius Nicolae            
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Direcţiei Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

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

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

Copilului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

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

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

18. Raportul anual de activitate al Președintelui Consiliului Județean Alba cu privire la 

îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin şi a hotărilor Consiliului Judeţean Alba, pe anul 2018 

Prezintă: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

19. Planul strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pentru anul 2019 

Prezintă: Simone Albani Rocchetti - consilier judeţean, Preşedintele Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Alba  

20. Întrebări, interpelări, declaraţii politice 

 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul 

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

Prefectului Judeţului Alba, direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.      

Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul Direcţiei juridică 

şi relaţii publice. 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

Nr.  190 

Alba Iulia, 19 februarie 2019  



 

 
213 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin achiziție directă, a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de informare și publicitate pentru 

Proiectul „CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN DJ107K: GALDA DE JOS - 

MESENTEA - BENIC - ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA, km 17+700 – 23+700”, finanţat 

prin Contractul de finanţare nr. 3470/19.11.2018, cod SMIS 126106 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

          Analizând referatul nr. 3344/18 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind 

constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin achiziție directă, a contractului 

de achiziţie publică având ca obiect Servicii de informare și publicitate pentru Proiectul 

„CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN DJ107K: GALDA DE JOS - MESENTEA - BENIC - 

ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA, km 17+700 – 23+700”, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 

3470/19.11.2018, cod SMIS 126106; 

          Ţinând cont de prevederile Anexei nr. 7 – Calendarul estimativ al achiziţiilor la Contractul de 

finanţare nr. 3470/19.11.2018, cod SMIS126106 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate 

de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 UAT Județul Alba.  

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea 

administrativă a teritoriului României; 

     - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin 

H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIŢIE 

 

Articol unic 

Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin achiziție directă, 

a contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de informare și publicitate pentru 

Proiectul „CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN DJ107K: GALDA DE JOS - 

MESENTEA - BENIC - ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA, km 17+700 – 23+700”,  finanţat prin 

Contractul de finanţare nr. 3470/19.11.2018, cod SMIS 126106, în următoarea componență: 

     

Preşedinte cu drept de vot 

Responsabil administrativ 2 în cadrul proiectului  

Gabriela Cristina MOTOC  - expert IA, Direcția gestionarea patrimoniului -  Serviciul  

     administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare 

      cu apă 

 

Membri titulari: 

Responsabil achiziţii publice în cadrul proiectului  
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Felicia-Carmen CAZACU  - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  

     achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

Responsabil juridic în cadrul proiectului  

Gabriel-Ioan VASIU   - consilier juridic superior, Direcția juridică şi relaţii publice 

     - Serviciul juridic - contencios  

 

Membri de rezervă: 

          Responsabil administrativ 1 în cadrul proiectului  

Marilena-Nicoleta MOGA  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul 

accesare şi coordonare proiecte - Compartimentul accesare 

proiecte 

Responsabil tehnic în cadrul proiectului  

Floare PERȚA   - șef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

     programe, lucrări, întreținere drumuri 

   

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, 

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

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

             Avizat pentru legalitate, 

 PREŞEDINTE,                    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 191 

Alba Iulia,  19 februarie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba  

domnului vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN,  

în ziua de 26 februarie 2019  

 

 

 

 

    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Luând în considerare Invitaţia adresată Președintelui Consiliului Județean Alba privind 

participarea la şedinţa ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru organizată în data 

de 26 februarie 2019 la Braşov (înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 3614/20 

februarie 2019);  

 Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f,  precum și ale art. 107 alin. 2 din 

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

ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 Articol unic  

În ziua de 26 februarie 2019 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba domnului vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN cu excepţia atribuţiilor de reprezentare 

aferente participării la la şedinţa ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru. 

 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnilor 

vicepreşedinţi Dumitru Fulea şi Marius Nicolae Haţegan,  direcţiilor și serviciilor, Biroului resurse 

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

 

 

 

                Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

           ION DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr.  194 

Alba Iulia, 22 februarie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin achiziție directă, a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de informare și publicitate pentru 

Proiectul „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E: DN1 - GÂRBOVA DE JOS - 

GÂRBOVIȚA - GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL ALBA”,  finanţat prin Contractul de 

finanţare nr. 3481/19.11.2018 cod SMIS 125923   

 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

          Analizând referatul nr. 3785/25 februarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind 

constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin achiziție directă, a contractului 

de achiziţie publică având ca obiect Servicii de informare și publicitate pentru Proiectul 

„MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E: DN1 - GÂRBOVA DE JOS - GÂRBOVIȚA - 

GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL ALBA”, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018 

cod SMIS 125923 ; 

          Ţinând cont de prevederile Anexei nr. 7 – Calendarul estimativ al achiziţiilor la Contractul de 

finanţare nr. 3470/19.11.2018, cod SMIS126106 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate 

de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 UAT Județul Alba.  

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea 

administrativă a teritoriului României; 

     - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin 

H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIŢIE 

 

Articol unic 

Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin achiziție directă, 

a contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de informare și publicitate pentru 

Proiectul „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E: DN1 - GÂRBOVA DE JOS - 

GÂRBOVIȚA - GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL ALBA”, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 

3481/19.11.2018 cod SMIS 125923 , în următoarea componență: 

     

Preşedinte cu drept de vot 

         Responsabil administrativ 1 în cadrul proiectului  

Marilena-Nicoleta MOGA  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul 

accesare şi coordonare proiecte - Compartimentul accesare 

proiecte 

 

Membri titulari: 

Responsabil achiziţii publice în cadrul proiectului  
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Dana-Georgiana LUPEA            - consilier principal, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  

     achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

Responsabil juridic în cadrul proiectului  

Gabriel-Ioan VASIU   - consilier juridic superior, Direcția juridică şi relaţii publice 

     - Serviciul juridic - contencios  

 

Membri de rezervă: 

        Responsabil administrativ 2 în cadrul proiectului  

Gabriela Cristina MOTOC  - expert IA, Direcția gestionarea patrimoniului -  Serviciul  

     administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare 

      cu apă 

Responsabil tehnic în cadrul proiectului  

Ioan Sorin MAIER   - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

               Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri 

   

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, 

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

Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

             Avizat pentru legalitate, 

 PREŞEDINTE,                    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU   
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 
 

ORDINUL NR. 85 

pentru reorganizarea grupurilor de suport tehnic  

pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă 

 

Prefectul judeţului Alba, Dănuț-Emil Hălălai; 

Ținând cont de Referatul nr. 2708/7/G/SC/31.01.2019 de aprobare a reorganizării grupurilor de suport 

tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă și de modificările intervenite în structura unor instituții 

și organizații publice județene; 

 Având în vedere prevederile art.13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru 

aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea 

comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 

Văzând prevederile HG 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

În temeiul art. 26 şi art. 27 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul: 

 

ORDIN 

 Art.I Pentru îndeplinirea atribuţiilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, se 

reorganizează grupurile de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, care vor avea 

următoarea structură și componență: 

 

 

1) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE  FURTUNI ȘI VISCOL, TORNADE :   Riscul asociat – Viscol. Furtuni, vânt 

puternic și / sau precipitații masive. Căderi de grindină. Tornade. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele și prenumele Instituţia 

1.  
Coordonator 

grup 
Col. Guia Adrian Marius Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

2.  Membru Mr. Costea Ovidiu Nicolae Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

3.  Membru 
Cms. 

şef 
Dogaru Florin Constantin  Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

4.  Membru Col.  Giurea Marius Claudiu  Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba  

5.  Membru Ing. Matiș Traian Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

6.  Membru Ec. Sinea Alexandru Dumitru  Direcţia de Sănătate Publică Alba  

7.  Membru Jr. Bumbu Vasile  Consiliul Judeţean Alba 

8.  Membru Ing.  Lazea Gheorghe  Direcţia  Agricolă Județeană Alba 

9.  Membru Ing. Cioancă Ileana  Staţia Meteorologică Alba Iulia 
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2) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE  INUNDAŢII :   Riscul asociat - Inundații ca urmare a revărsărilor naturale ale 

cursurilor de apă cauzate de creșterea debitelor provenite din precipitații și/ sau topirea bruscă a stratului 

de zăpadă sau a blocajelor cauzate de dimensiunile insuficiente ale secțiunilor de scurgere a podurilor și 

podețelor, blocajelor produse de ghețuri sau de plutitori, alunecări de teren, aluviuni și avalanșe de zăpadă 

precum și inundații prin scurgeri de pe versanți. Inundații provocate de incidente, accidente sau avarii la 

construcțiile hidrotehnice. Inundații produse de ridicarea nivelului pânzei de apă freatică.   

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele și prenumele Instituţia 

1.  
Coordonator 

grup 
Ing. Matiş Traian  Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

2.  Membru Ing. Săliștean Ioana  Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

3.  Membru Hidr. Vlad Sorin Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

4.  Membru Jr. Bumbu Vasile  Consiliul Judeţean Alba 

5.  Membru Col. Guia Adrian Marius Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

6.  Membru 
Cms. 

şef 
Dogaru Florin Constantin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

7.  Membru Ing. Ildiko Steop  A.N.I.F. – Filiala Alba 

8.  Membru Ing.  Mihu Nicolae Hidroelectrica S.A. – Suc. Hidrocentrale Sebeş 

9.  Membru Ing.  Cetean Victor Doru Inspectoratul Județean în Construcții Alba 

  

 

3) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE  CĂDERI MASIVE DE ZĂPADĂ : Riscul asociat – Ninsori abundente. Blocare căi 

rutiere și feroviare. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

 1. 
Coordonator 

grup 
Col. Guia Adrian Marius Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

 2. Membru Ing.  Hondola Liviu  Secţia Drumuri Naţionale Alba  

3. Membru Ing. Borbeniță Florian 
Centrul de Întreținere și Coordonare Pianu - 

Autostrada A1  

4. Membru Ing. Stănescu Vasile 
Centrul de Întreținere și Coordonare Dumbrava - 

Autostrada A10 

5. Membru 
Cms. 

şef 

Dogaru Florin 

Constantin 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

6. Membru Col.  Giurea Marius Claudiu  Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba  

7. Membru Jr. Bumbu Vasile  Consiliul Judeţean Alba 

8. Membru Ing. Bretea Ioan  Secţia L9  C.F.R. 

9. Membru Ing. Vîlcan Adrian  Secţie L7  C.F.R.  

10. Membru Ing. Cioancă Ileana  Staţia Meteorologică Alba Iulia 

 

 

4) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE SECETĂ  ȘI TEMPERATURI EXTREME: Riscul asociat – Secetă hidrologică. 

Secetă pedologică. Depuneri de gheață, chiciură, înghețuri timpurii sau târzii. Polei. Poduri și baraje de 

gheață pe apă (zăpoare). Caniculă. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 
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1.  
Coordonator 

grup 
Ing. Matiş Traian  Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

2.  Membru Ing.  Lazea Gheorghe  Direcţia pt. Agricultură Județeană Alba 

3.  Membru Ec. Sinea Alexandru Dumitru  Direcţia de Sănătate Publică Alba  

4.  Membru 
Cms. 

şef 
Dogaru Florin Constantin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

5.  Membru Col.  Giurea Marius Claudiu  Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba  

6.  Membru Mr. Costea Ovidiu Nicolae Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

7.  Membru Ing. Cioancă Ileana  Staţia Meteorologică Alba Iulia 

8.  Membru Ing.  Ildiko Steop  A.N.I.F – Filiala Alba 

9.  Membru Jr. Bumbu Vasile  Consiliul Judeţean Alba 

10.  Membru Ing.  Bardan Cornel Ștefan S.C. APA CTTA S.A. Alba 

 

 

5) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE INCENDII DE VEGETAȚIE:  Riscul asociat - Incendii la fondul forestier. Incendii 

la vegetație ierboasă și /sau arbustivă. Incendii la culturi de cereale păioase.  

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

1.  
Coordonator 

grup 
Ing. Crișan Petru  Garda Forestieră Județeană Alba 

2.  Membru Ing. Boariu Gheorghe Direcţia Silvică Alba  

3.  Membru Mr. Costea Ovidiu Nicolae Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

4.  Membru Col.  Dogar Silviu  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

5.  Membru 
Cms. 

şef 

Dogaru Florin 

Constantin 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

6.  Membru Col. Giurea Marius Claudiu  Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 

7.  Membru Cms.  Zdrânc Dorin 
Comisariatul jud. Alba al Gărzii Naţionale de 

Mediu  

8.  Membru  Ing. Lazea Gheorghe Direcţia Agricolă Județeană  Alba 

9.  Membru Ing. 
Clepan Horațiu 

Dimitrie  
Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 

 

6) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE AVALANȘE : Riscul asociat – Avalanșe. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

 1. 
Coordonator 

grup 
Col. Guia Adrian Marius Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

2. Membru 
Șef 

serv. 
Forda Lucian  

Seviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo 

Alba  

3. Membru Mr. Costea Ovidiu Nicolae Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

3. Membru 
Cms. 

şef 

Dogaru Florin 

Constantin 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

4. Membru Col.  Giurea Marius Claudiu  Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba  

5. Membru Jr. Bumbu Vasile  Consiliul Judeţean Alba 
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6) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE AVALANȘE : Riscul asociat – Avalanșe. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

 1. 
Coordonator 

grup 
Col. Guia Adrian Marius Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

2. Membru 
Șef 

serv. 
Forda Lucian  

Seviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo 

Alba  

3. Membru Mr. Costea Ovidiu Nicolae Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

3. Membru 
Cms. 

şef 

Dogaru Florin 

Constantin 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

4. Membru Col.  Giurea Marius Claudiu  Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba  

5. Membru Jr. Bumbu Vasile  Consiliul Judeţean Alba 

7) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE  CUTREMURE DE PĂMÂNT ȘI ALUNECĂRI DE TEREN: Riscul asociat – 

Cutremure de pământ. Alunecări de teren.   

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

1.  
Coordonator 

grup 
Ing. Cetean Doru Victor  Inspectoratul Județean în Construcţii Alba 

2.  Membru Mr. Costea Ovidiu Nicolae Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

3.  Membru 
Cms

. şef 
Dogaru Florin Constantin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

4.  Membru Col. Giurea Claudiu Marius  Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba 

5.  Membru 
Lt. 

Col. 
Boghițoi Dumitru U.M. 01684 Alba Iulia  

6.  Membru Jr. Bumbu Vasile  Consiliul Judeţean Alba 

7.  Membru Ing.  Steop Ildiko  A.N.I.F – Filiala Alba 

8.  Membru Ec. Sinea Alexandru Dumitru  Direcţia de Sănătate Publică Alba  

9.  Membru Dr. Crişan Aurel  Unitatea Primiri Urgenţe Alba 

 

8) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE  ACCIDENTE, AVARII, EXPLOZII ȘI INCENDII ÎN INDUSTRIE INCLUSIV 

PRĂBUȘIRI DE TEREN CAUZATE DE EXPLOATĂRI MINIERE SAU ALTE ACTIVITĂȚI 

TEHNOLOGICE : Riscul asociat - Accidente, avarii, explozii și incendii în industrie inclusiv prăbușiri 

de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activități tehnologice. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

1. 
Coordonator 

grup 
Col. Guia Adrian Marius Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

2. Membru 
Cms. 

şef 

Dogaru Florin 

Constantin 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

3. Membru Col. Giurea Claudiu Marius  Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba 

4. Membru Ing.  Dragomir Niculae S.N.T.G.N. Transgaz S.A. – Sector Vinţu de Jos 

5. Membru Ing.  Chefelean Cristian  Delgaz Grid S.A. Târgu Mureș 

6. Membru Mr. Costea Ovidiu Nicolae Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

7. Membru Ing.  Medrea Bogdan  S.C. Electrica S.A. SDEE Sucursala Alba 
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8. Membru Ing. Bardan Cornel Ștefan  S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba 

9. Membru Jr.  Suciu Vasile  Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba 

10. Membru Cms.  Zdrânc Dorin 
Comisariatul Jud. Alba al Gărzii Naţionale de 

Mediu  

11. Membru Ing. 
Clepan Horațiu 

Dimitrie 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 

12. Membru Ing. Toderaș Horațiu Societatea Naţională a Sării – Suc. Ocna Mureş 

13. Membru Dr.  Şuluţiu Marius  Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 

14. Membru Dr. Crişan Aurel  Unitatea Primiri Urgenţe Alba 

 

9) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE ACCIDENTE, AVARII, EXPLOZII ȘI INCENDII ÎN ACTIVITĂȚI DE 

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE PRODUSE PERICULOASE: Riscul asociat -  Accidente majore cu 

implicații pe amplasament. Accidente majore cu implicații în afara amplasamentului. Accidente cu produse 

periculoase pe timpul activității de transport. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

1.  
Coordonator 

grup 

Cms.  

şef 

Dogaru Florin 

Constantin 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

2.  Membru 
Cms. 

șef 
Davidaş Dorin  Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

3.  Membru Mr. Costea Ovidiu Nicolae Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

4.  Membru Col. Dogar Silviu  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

5.  Membru Col. Giurea Claudiu Marius  Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 

6.  Membru Ing.  Hondola Liviu  Secţia Drumuri Naţionale Alba 

7.  Membru Jr. Bumbu Vasile  Consiliul Judeţean Alba 

8.  Membru Ing. Nagy Sorinel 
Inspectoratul de Stat pentru Controlul în 

Transportul Rutier – Insp. Jud. de Control Alba 

9.  Membru Ing. Bretea Ioan  Secţia L9 C.F.R. 

10.  Membru Ing. Vîlcan Adrian  Secţie L7 C.F.R.  

11.  Membru Dr.  Şuluţiu Marius  Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 

12.  Membru Dr. Crişan Aurel  Unitatea Primiri Urgenţe Alba 

13.  Membru Ec. 
Sinea Alexandru 

Dumitru  
Direcţia de Sănătate Publică Alba 

14.  Membru Ing. Borbeniță Florian 
Centrul de Întreținere și Coordonare Pianu - 

Autostrada A1  

15.  Membru Ing. Stănescu Vasile 
Centrul de Întreținere și Coordonare Dumbrava - 

Autostrada A10 

16.  Membru Reprezentantul operatorului economic / instituției, la care s-a produs evenimentul. 

 

10) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE ACCIDENTE, AVARII, EXPLOZII ȘI INCENDII ÎN ACTIVITĂȚI DE 

TRANSPORT : Riscul asociat -  Accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport: terestre 

și aeriene, tuneluri feroviare, tuneluri rutiere și pe cablu. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 
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1.  
Coordonator 

grup 

Cms.  

şef 

Dogaru Florin 

Constantin 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

2.  Membru 
Cms. 

șef 
Davidaş Dorin  Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

3.  Membru Mr. Costea Ovidiu Nicolae Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

4.  Membru Col. Dogar Silviu  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

5.  Membru Col. Giurea Claudiu Marius  Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 

6.  Membru Ing. Nagy Sorinel 
Inspectoratul de Stat pentru Controlul în 

Transportul Rutier – Insp. Jud. de Control Alba 

7.  Membru Ing.  Hondola Liviu  Secţia Drumuri Naţionale Alba 

8.  Membru Ing. Borbeniță Florian  
Centrul de Întreținere și Coordonare Pianu - 

Autostrada A1  

9.  Membru Ing. Stănescu Vasile 
Centrul de Întreținere și Coordonare Dumbrava - 

Autostrada A10 

10.  Membru Jr. Bumbu Vasile  Consiliul Judeţean Alba 

11.  Membru Ing. Bretea Ioan  Secţia L9 C.F.R. 

12.  Membru Ing. Vîlcan Adrian  Secţie L7 C.F.R.  

13.  Membru Dr.  Şuluţiu Marius  Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 

14.  Membru Dr. Crişan Aurel  Unitatea Primiri Urgenţe Alba 

15.  Membru Ec. 
Sinea Alexandru 

Dumitru  
Direcţia de Sănătate Publică Alba 

16.  Membru 
Șef 

serv. 
Forda Lucian  Seviciul Public Județean Salvamont Alba  

17.  Membru Reprezentantul operatorului economic / instituției, afectate de eveniment. 

 

11) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE RISC RADIOLOGIC ȘI ACCIDENTE, AVARII, EXPLOZII, INCENDII SAU 

ALTE EVENIMENTE ÎN ACTIVITĂȚILE NUCLEARE SAU RADIOLOGICE : Riscul asociat – 

Risc radiologic. Accidente, avarii, explozii, incendii sau alte evenimente în activitățile nucleare sau 

radiologice. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

1. 
Coordonator 

grup 
Ing. Iancu Dorin  C.N.C.A.N. Alba  

2. Membru Col. Guia Adrian Marius Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

3. Membru 
Cms.  

şef 
Dogaru Florin Constantin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

4. Membru Col. Giurea Claudiu Marius  Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 

5. Membru Mr. Costea Ovidiu Nicolae Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

6. Membru Col. Silviu Dogar  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

7. Membru Ing. Mărioara Popescu Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 

8. Membru 
Cms

.  
Zdrânc Dorin Comisariatul Jud. Alba al Gărzii Naţ. de Mediu  

9. Membru Ec.  
Alexandru Dumitru 

Sinea 
Direcţia de Sănătate Publică Alba 

10. Membru Dr.  Şuluţiu Marius  Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 
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11. Membru Dr. Crişan Aurel  Unitatea Primiri Urgenţe Alba 

12. Membru Reprezentantul operatorului economic / instituției, afectate de eveniment. 

 

12) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE POLUARE DE APE :  Riscul asociat – Riscuri care pun în pericol viața oamenilor, 

mediul acvatic și obiective majore de alimentare cu apă. Riscuri cu impact major transfrontalier. Poluări 

accidentale ale cursurilor de apă.  

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele și prenumele Instituţia 

1.  
Coordonator 

grup 
Ing. Matiş Traian  Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

2.  Membru Cms.  Zdrânc Dorin Comisariatul jud. Alba al Gărzii Naţ. de Mediu  

3.  Membru Ing. Clepan Horațiu Dimitrie Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 

4.  Membru Ing. Săliștean Ioana Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

5.  Membru Hidr. Vlad Sorin  Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

6.  Membru Col. Guia Adrian Marius Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

7.  Membru 
Cms. 

şef 

Dogaru Florin 

Constantin 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

8.  Membru Col. Giurea Claudiu Marius  Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 

9.  Membru Ec.  
Alexandru Dumitru 

Sinea 
Direcţia de Sănătate Publică Alba 

10.  Membru Ing.  Bardan Cornel Ștefan  S.C. APA CTTA S.A. Alba 

11.  Membru Jr. Bumbu Vasile  Consiliul Judeţean Alba 

12.  Membru Ing.  Mihu Nicolae Hidroelectrica S.A. – Suc. Hidrocentrale Sebeş 

 

13) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE PRĂBUȘIRI DE CONSTRUCȚII, INSTALAȚII SAU AMENAJĂRI : Riscul 

asociat -  Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări.  

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

1.  
Coordonator 

grup 
Ing. Cetean Doru Victor  Inspectoratul Județean în Construcţii Alba 

2.  Membru Mr. Costea Ovidiu Nicolae Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

3.  Membru Col. Dogar Silviu  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

4.  Membru Ing.  Dragomir Niculae  S.N.T.G.N. Transgaz S.A. – Sector Vinţu de Jos 

5.  Membru Ing.  Barb Marcel S.C. Transelectrica S.A.- Stația Alba Iulia 

6.  Membru Ing. Bardan Ștefan  S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba 

7.  Membru  Ing. Todea Daniel Telekom Alba 

8.  Membru Cms.  Zdrânc Dorin 
Comisariatul Jud. Alba al Gărzii Naţionale de 

Mediu  

9.  Membru Ing.  Suciu Vasile Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba 

10.  Membru Ec.  
Sinea Alexandru 

Dumitru  
Direcţia de Sănătate Publică Alba 

11.  Membru Dr.  Şuluţiu Marius  Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 

12.  Membru Dr. Crişan Aurel  Unitatea Primiri Urgenţe Alba 
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14) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE EȘECUL UTILITĂȚILOR PUBLICE: Riscul asociat – Rețele importante de radio și 

televiziune. Rețele importante de comunicații și informatică. Rețele importante de energie electrică și gaze. 

Rețele importante de energie termică. Rețele importante de alimentare cu apă. Rețele importante de 

canalizare și epurare a apelor uzate și pluviale. Cedări de baraje sau alte incidente care conduc la evacuarea 

de debite, punând în pericol viața oamenilor.   

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

1.  
Coordonator 

grup 
Col.  Guia Adrian Marius Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

2.  Membru Ing.  Dragomir Niculae S.N.T.G.N. Transgaz S.A. – Sector Vinţu de Jos 

3.  Membru Ing.  Barb Marcel S.C. Transelectrica S.A.- Stația Alba Iulia 

4.  Membru Ing.  Matiș Traian Sistemul de Gospodărire al Apelor Alba 

5.  Membru Ing.  Medrea Bogdan  S.C. Electrica S.A. SDEE Sucursala Alba 

6.  Membru Ing. Bardan Cornel Ștefan  S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba 

7.  Membru Col. Giura Dan 
Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale 

Alba 

8.  Membru Ing. Todea Daniel Telekom Alba 

9.  Membru Ing.  Mihu Nicolae Hidroelectrica S.A. – Suc. Hidrocentrale Sebeş 

10.  Membru Mr. Costea Ovidiu Nicolae Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

11.  Membru 
Cms.  

şef 

Dogaru Florin 

Constantin 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

12.  Membru Col. Giurea Claudiu Marius  Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 

13.  Membru Ing. 
Clepan Horațiu 

Dimitrie  
Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 

14.  Membru Ec.  
Sinea Alexandru 

Dumitru  
Direcţia de Sănătate Publică Alba 

15.  Membru Dr.  Şuluţiu Marius  Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 

16.  Membru Dr. Crişan Aurel  Unitatea Primiri Urgenţe Alba 

 

 

15) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE CĂDERI DE OBIECTE DIN ATMOSFERĂ ȘI DIN COSMOS : Riscul asociat – 

Căderi de obiecte din atmosferă și din cosmos. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

1.  
Coordonator 

grup 
Col.  Guia Adrian Marius Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

2.  Membru Mr. Costea Ovidiu Nicolae Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

3.  Membru 
Cms. 

şef 

Dogaru Florin 

Constantin 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

4.  Membru Col. Giurea Claudiu Marius  Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba 

5.  Membru Col. Boghițoi Dumitru U.M.01684 - Alba Iulia 

6.  Membru Ing.  Cetean Victor Doru 
Inspectoratul Județean în Construcții 
Alba 
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7.  Membru Ec.  
Sinea Alexandru 

Dumitru  
Direcţia de Sănătate Publică Alba 

8.  Membru Dr.  Şuluţiu Marius  Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 

9.  Membru Dr. Crişan Aurel  Unitatea Primiri Urgenţe Alba 

 

 

16) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE MUNIȚIE NEEXPLODATĂ SAU NEDEZACTIVATĂ RĂMASĂ DIN TIMPUL 

CONFLICTELOR MILITARE : Riscul asociat –  Muniție neexplodată sau nedezactivată rămasă din 

timpul conflictelor militare. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

1.  
Coordonator 

grup 
Col. Guia Adrian Marius Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

2.  Membru Mr. Todor Cristian Alin  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

3.  Membru Col. Dogar Silviu  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

4.  Membru Col. Boghițoi Dumitru U.M.01684 - Alba Iulia 

5.  Membru 
Cms. 

şef 

Dogaru Florin 

Constantin 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

6.  Membru Cms.  Airinei Mihai Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

7.  Membru Col. Giurea Claudiu Marius  Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba 

8.  Membru Ec.  
Sinea Alexandru 

Dumitru  
Direcţia de Sănătate Publică Alba 

9.  Membru Dr.  Şuluţiu Marius  Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alba 

10.  Membru Dr. Crişan Aurel  Unitatea Primiri Urgenţe Alba 

 

 

17) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE EPIDEMII : Riscul asociat -  Epidemii.  

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele                      Instituţia 

1. 
Coordonator 

grup 
Ec.  

Sinea Alexandru 

Dumitru  
Direcţia de Sănătate Publică Alba  

2. Membru Dr.  Sava Elena  Direcţia de Sănătate Publică Alba 

3. Membru Dr.  Dăianu Mirela  Direcţia de Sănătate Publică Alba 

4. Membru Dr. Curcă Adina Maria  Secţia Boli Infecţioase Alba 

5. Membru Dr.  Crişan Aurel  Unitatea Primiri Urgenţe Alba 

6. Membru Dr. Şuluţiu Marius  Serviciul Jud. de Ambulanţă Alba  

7. Membru Soc. Duşa Adrian  Crucea Roşie Filiala Alba 

8. Membru Col. Guia Adrian Marius Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

9. Membru Prof. Dărămuș Marcela  Inspectoratul Școlar Județean Alba 

10. Membru 
Cms. 

şef 

Dogaru Florin 

Constantin 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

11. Membru Col. Giurea Marius Claudiu  Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 
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12. Membru Soc. Duşa Adrian  Crucea Roşie Filiala Alba 

 

 

18) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE EPIZOOTII ȘI ZOONOZE: Riscul asociat -  Epizootii și zoonoze. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

1. 
Coordonator 

grup 
Dr. 

David Daniela 

Ștefania Barb 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Alba 

2. Membru Dr. Jurcă Lucica  
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Alba 

3. Membru Dr. Bălgrădean Florin 
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Alba 

4. Membru Ec.  
Sinea Alexandru 

Dumitru  
Direcţia de Sănătate Publică Alba  

5. Membru Dr.  Sava Elena  Direcţia de Sănătate Publică Alba 

6. Membru Dr.  Dăianu Mirela  Direcţia de Sănătate Publică Alba 

7. Membru Dr. Curcă Adina Maria  Secţia Boli Infecţioase Alba 

8. Membru Dr.  Crişan Aurel  Unitatea de Primiri Urgenţe Alba 

9. Membru Dr.  Șuluțiu Marius Serviciul Jud. de Ambulanţă Alba 

10. Membru Col. Guia Adrian Marius Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

11. Membru 
Cms. 

şef 

Dogaru Florin 

Constantin 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

12. Membru Col. Giurea Marius Claudiu  Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 

13. Membru Soc. Duşa Adrian  Crucea Roşie Filiala Alba 

 

19) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE INCENDII :  Riscul asociat - Incendii.  

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 

1.  
Coordonator 

grup 
Col. Guia Adrian Marius Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

2.  Membru Mr. Costea Ovidiu Nicolae Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

3.  Membru Col.  Dogar Silviu  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

4.  Membru 
Cms. 

şef 

Dogaru Florin 

Constantin 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

5.  Membru Col. Giurea Marius Claudiu  Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 

6.  Membru Ing. 
Clepan Horațiu 

Dimitrie  
Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 

7.  Membru Cms.  Zdrânc Dorin Comisariatul Jud. Alba al Gărzii Naţ. de Mediu  

 

20) GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

GENERATE DE SITUAȚII DETERMINATE DE ATACUL ORGANISMELOR DĂUNĂTOARE 

PLANTELOR : Riscul asociat - Situații determinate de atacul organismelor dăunătoare plantelor. 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi Prenumele Instituţia 
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1. 
Coordonator 

grup 
Ing. Galatîr Dan Unitatea Fitosanitară Alba 

2. Membru Ing.  Lazea Gheorghe  Direcţia Agricolă Județeană Alba 

3. Membru Mr. Costea Ovidiu Nicolae Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

4. Membru Cms.  Zdrânc Dorin 
Comisariatul Jud. Alba al Gărzii Naţionale de 

Mediu  

5. Membru Ing. 
Clepan Horațiu 

Dimitrie 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 

 

 

Art.II Membrii grupurilor de suport tehnic îşi desfăşoară activitatea în Centrul Judeţean de 

Coordonare a Intervenţiilor, la sediile instituţiilor coordonatoare, sau în teren. 

 

Art.III  În lipsa titularilor, atribuţiile din cadrul grupurilor de suport tehnic vor fi îndeplinite de 

înlocuitorii legali sau desemnați ai acestora. 

 

Art.IV În funcție de amploarea și intensitatea situațiilor de urgență înregistrate pe raza județului 

Alba, Grupurile de Suport Tehnic pot fi completate cu specialiști și experți, care vor fi nominalizați 

prin ordin al prefectului județului Alba. 

 

Art.V Atribuțiile principale ale Grupurilor de Suport Tehnic sunt stabililite prin regulamentul de 

organizare și funcționare al C.J.S.U. Alba. 

 

Art.VI Ordinul nr. 251/13.06.2017 al Prefectului Judeţului Alba, cu modificările ulterioare, îşi 

încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. 

Art.VII Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului Dezvoltare Economică, Conducerea 

Serviciilor Publice Deconcentrate, Afaceri Europene, Situaţii de Urgenţă la Secretariatului Tehnic 

Permanent din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Unirea" al județului Alba, pentru a fi 

transmis instituțiilor și organizațiilor județene, iar acestea persoanelor în cauză. De asemenea, ordinul se 

va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba. 

          Alba Iulia, 06.02.2019 

 
                                                                Prefect, 

         Dănuț-Emil HĂLĂLAI                                            

 

                     

              Contrasemnează 

                 Subprefect, 

          Monica POPESCU 

 

 

 

 

 

            Vizat 

                Șef serviciu, 

                     Ovidiu CAZACU 
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ORDIN NR 87 

 

 Prefectul judeţului Alba;  

 Având în vedere prevederile articolului 9, alin. 10, din Ordonanța de Urgență nr. 34 din 23 

aprilie 2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente, completată de 

art. 1, pct. 11, din Legea nr 44/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2013; 

Văzând adresele nr. 266/2018 a Direcției pentru Agricultură Județeană Alba și nr. 3392/2018  

a Gărzii Forestiere Alba; 

Văzând referatul nr. 3137/2019 întocmit de Serviciul Dezvoltare Economică, Conducerea 

Serviciilor Publice Deconcentrate, Afaceri Europene, Situaţii de Urgenţă din cadrul Instituției 

Prefectului Județul Alba; 

 În temeiul art. 26 alin. (1) şi art. 27 alin. (1) ale Legii nr. 340/2004 republicată în anul 2008 

privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul  

 

ORDIN: 

 

 Art. 1. Se constituie grupul de lucru pentru întocmirea amenajamentelor pastorale în județul 

Alba în următoarea componență: 

 

Nr. 

crt. 

UAT Reprezentant UAT Reprezentantul 

Direcției pentru 

Agricultură Județeană 

Alba 

Reprezentantul Gărzii 

Forestiere Alba 

1 Alba Iulia  Popon Emil Nagy Vilhelm Șchiop Traian 

2 Aiud Aurel Lazăr Gherasim Simona Șchiop Traian 

3 Blaj Câmpean Emilia Cristea Iovuța Șchiop Traian 

4 Sebeş Ekart Jelmărean Felix Popa Frasina Șchiop Traian 

5 Abrud David Gabriela Mariana Morariu Carmen Șchiop Traian 

6 Baia de Arieş Oprița Gheorghe Tomuș Vivi Șchiop Traian 

7 Cîmpeni Joldeș Marin Marinel Tomuș Vivi Șchiop Traian 

8 Cugir Haneș Bogdan Popa Frasina Șchiop Traian 

9 Ocna Mureş Gârlea Liviu Gherasim Simona Șchiop Traian 

10 Teiuş Cleja Cosmina Bulgaria Simion Șchiop Traian 

11 Zlatna Iancu Constantin Anghel Gheorghe Șchiop Traian 

12 Albac Zgaiba Iulius Tomuș Alexandru Șchiop Traian 

13 Almaşu Mare Beca Alin Florin Anghel Gheorghe Șchiop Traian 

14 Arieşeni Bile Marinela Tomuș Alexandru Șchiop Traian 

15 Avram Iancu David Eugenia Morariu Carmen Șchiop Traian 

16 Berghin Aron Ioana Alexandra Nagy Vilhelm Șchiop Traian 

17 Bistra Toader Adrian Sabin Tomuș Vivi Șchiop Traian 

18 Blandiana Bogătean Andreea Popa Frasina Șchiop Traian 

19 Bucerdea 

Grânoasă 

Valesăsan Otilia Cristea Iovuța Șchiop Traian 

20 Bucium Pal Veronica Ioana Morariu Carmen Șchiop Traian 
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21 Cenade Neamțu Ana Elena Cristea Iovuța Șchiop Traian 

22 Cergău  Spătăcean Ioan Cristea Iovuța Șchiop Traian 

23 Ceru Băcăinţi Borza Ciprian Ștefan Popa Frasina Șchiop Traian 

24 Cetatea de 

Baltă 

Crișan Valeria Anghel Gheorghe Șchiop Traian 

25 Ciugud Ciorgovean Daniel 

Zaharie 

Cristea Iovuța Șchiop Traian 

26 Ciuruleasa Coza Elena Cecilia Morariu Carmen Șchiop Traian 

27 Cîlnic Mureșan Achim Nagy Vilhelm Șchiop Traian 

28 Crăciunelul de 

Jos 

Corlaciu Efrim Cristea Iovuța Șchiop Traian 

29 Cricău Crișan Maria Bulgaria Simion Șchiop Traian 

30 Cut Dinea Maria Nagy Vilhelm Șchiop Traian 

31 Daia Română Filip Achim Popa Frasina Șchiop Traian 

32 Doştat Hudrea Maria Nagy Vilhelm Șchiop Traian 

33 Fărău Duda Mariana Daniela Gherasim Simona Șchiop Traian 

34 Galda de Jos Stanciu Amos Septimiu Bulgaria Simion Șchiop Traian 

35 Gîrbova Cîlnicean Tereza 

Gabriela 

Nagy Vilhelm Șchiop Traian 

36 Gîrda de Sus Stan Dorel Tomuș Alexandru Șchiop Traian 

37 Hopîrta Oara Laviniu Florentin Gherasim Simona Șchiop Traian 

38 Horea Mateș Florin Ciprian Tomuș Alexandru Șchiop Traian 

39 Ighiu Frățilescu Mihai Matei Morariu Carmen Șchiop Traian 

40 Întregalde Șuibea Emilia Bulgaria Simion Șchiop Traian 

41 Jidvei Savu Paul Anghel Gheorghe Șchiop Traian 

42 Livezile Indres Monica Anica Anghel Gheorghe Șchiop Traian 

43 Lopadea Nouă Marina Alexandra 

Larisa 

Gherasim Simona Șchiop Traian 

44 Lunca 

Mureşului 

Vaida Gabriel Cosmin Gherasim Simona Șchiop Traian 

45 Lupşa Giurgiu Felicia Tomuș Vivi Șchiop Traian 

46 Meteş Păcurariu Ioan Mircea 

Florin 

Anghel Gheorghe Șchiop Traian 

47 Mihalţ  Cristea Iovuța Șchiop Traian 

48 Miraslău Voicu Marius Partenie Bulgaria Simion Șchiop Traian 

49 Mogoş Miclea Radu, Negru 

Georgeta 

Morariu Carmen Șchiop Traian 

50 Noşlac Szilagyi Arpad Otila Gherasim Simona Șchiop Traian 

51 Ocoliş Harda Alexandru Tomuș Vivi Șchiop Traian 

52 Ohaba Ștef Liliana Elisabeta Nagy Vilhelm Șchiop Traian 

53 Pianu David Silviu Cristea Iovuța Șchiop Traian 

54 Poiana 

Vadului 

Toader Iuliana Lucia Tomuș Alexandru Șchiop Traian 

55 Ponor Cordea Dorin Bulgaria Simion Șchiop Traian 

56 Poşaga Roșa Ștefănică Tomuș Vivi Șchiop Traian 

57 Rădeşti Barabaș Victoria 

Camelia 

Gherasim Simona Șchiop Traian 

58 Rimetea Kiraly Ileana Adela Anghel Gheorghe Șchiop Traian 

59 Râmeţ Gligor Daniela Bulgaria Simion Șchiop Traian 

60 Roşia Montană Felea Ana Maria Morariu Carmen Șchiop Traian 

61 Roşia de Secaş Springean Vasile Nagy Vilhelm Șchiop Traian 

62 Sălciua Vlas Maria Tomuș Vivi Șchiop Traian 

63 Săliştea Dat Ana Cristea Iovuța Șchiop Traian 
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64 Săsciori Lazăr Ioan Popa Frasina Șchiop Traian 

65 Scărişoara Chira Eugenia Tomuș Alexandru Șchiop Traian 

66 Sîncel Groza Alexandru Anghel Gheorghe Șchiop Traian 

67 Sîntimbru Oara Rodica Cristea Iovuța Șchiop Traian 

68 Sohodol Morariu Ioan Sorin Tomuș Alexandru Șchiop Traian 

69 Stremţ Cetean Oliviu Tiberiu Bulgaria Simion Șchiop Traian 

70 Şibot Mihu Ioan Dorin Bulgaria Simion Șchiop Traian 

71 Şona Tulea Raluca Maria Anghel Gheorghe Șchiop Traian 

72 Şpring Anghel Iulia Dorina Nagy Vilhelm Șchiop Traian 

73 Şugag Gavra Olga Maria Popa Frasina Șchiop Traian 

74 Unirea Iegar Vasile Gherasim Simona Șchiop Traian 

75 Vadu Moţilor Lup Nicoleta Elisabeta Tomuș Alexandru Șchiop Traian 

76 Valea Lungă Nemeș Gabor Cristea Iovuța Șchiop Traian 

77 Vidra Petricele Roman Morariu Carmen Șchiop Traian 

78 Vinţu de Jos Radu Ileana Cristea Iovuța Șchiop Traian 

  

 

 

 Art. 2. Prezentul ordin se comunică prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situații de urgență, în copie, celor în cauză, 

primăriilor, Direcției pentru Agricultură Județeană Alba, Gărzii Forestiere Alba şi se va afişa pe site-

ul Instituţiei Prefectului. 

 

 

Alba Iulia, 07.02.2019 

                                                           

 

PREFECT, 

Dănuț Emil HĂLĂLAI 
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Prezentul Monitor Oficial al Județului Alba a fost editat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 75 

din 28 august 2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor 

oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

VASILE BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier 

Ada Larisa Toader 
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