
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării 

Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea  finanțării 

acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, 

Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operaţiunea A – Ambulatorii, Apelul de 

proiecte nr. POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7regiuni, cod SMIS 124866 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară” din luna mai 2019; 

  Luând în dezbatere: 

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

Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia”, în vederea finanțării acestuia  în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020, Apelul de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7regiuni, cod SMIS 124866; 

- raportul de specialitate  nr. 10326 din 22 mai 2019  al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea   Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului 

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

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte  

POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7regiuni, cod SMIS 124866;                                                                           

Ţinând cont de prevederile: 

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

- Programului Operaţional Regional 2014-2020, Ghidul solicitantului – Condiţii 

generale pentru accesarea fondurilor; 

- Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent 

POR, Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiţii 8.1.-

Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, 

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

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

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

Specific 8.1- Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel 

secundar, în special pentru zonele sărace și izolate,   Operaţiunea A - Ambulatorii, Apel de 

proiecte POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7Regiuni, Cod apel POR/266/8; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare ; 

- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.40/2015 privind 

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

aprobate prin HG nr.93/2016, 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 Proiectul „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării 

Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de 

investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operaţiunea A – Ambulatorii, Apelul de proiecte nr. 

POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7Regiuni, cod SMIS 124866.  

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în 

vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în 

cuantum de 10.700.749,99   lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 10.700.749,99 

lei și valoarea totală neeligibilă de 0 lei.   

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

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

proiectului, în cuantum de 214.015,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului  „Extindere, 

Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia”. 

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

proiectului  „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, 

se vor asigura din bugetul local al Județului Alba. 

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

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

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

achiziției. 

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

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

Partenerului Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. 

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

Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba.                                                                         

Art. 8. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

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

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi 

bugete  din cadrul aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                             AVIZAT, 

      PREŞEDINTE,                           SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                     Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 119 

Alba Iulia, 23 mai 2019 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în 

vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” , în 

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

Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operaţiunea A – 

Ambulatorii, Apelul de proiecte nr.POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7regiuni, cod SMIS 124866 

 

 

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este instituţie publică de interes judeţean aflată în 

subordinea UAT Judeţul Alba. În Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-

2020, domeniul sănătăţii publice ocupă un loc prioritar şi în consecinţă, pentru Consiliul 

Judeţean Alba este o prioritate asigurarea serviciilor medicale de calitate. În acest context, în 

lista de priorităţi a Consiliului Judeţean Alba figurează reabilitarea, modernizarea, dotarea 

unităţilor medicale aflate în subordine.  

Ţinând cont de faptul că Ambulatoriul Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, situat în Alba Iulia, Str. Muşeţelului, nr. 2, este subdimensionat, funcţionând într-un spaţiu 

care nu corespunde cerinţelor Ministerului Sănătăţii privind necesarul de spaţii obligatorii, 

suprafeţele legale pentru spaţiile existente, îndeplinirea circuitelor funcţionale, îndeplinirea 

condiţiilor de semnalizare şi evacuare în caz de incendiu, devine necesară relocarea 

ambulatoriului într-un spaţiu adecvat.   

Proiectul propus „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului 

Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” vizează accesul sporit la serviciile 

preventive și de îngrijire medicală primară. Aceasta va conduce la  eficientizarea sistemului de 

sănătate, prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient și tratarea cu succes a unor afecțiuni mai 

ușoare, cât și reducerea internărilor evitabile. Astfel, prin relocarea Ambulatoriului din Alba 

Iulia, Str. Muşeţelului, nr. 2 în spaţiile extinse, modernizate şi dotate din clădirea spitalului şi 

policlinicii din Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţului Alba, se vor îmbunătăţi 

condiţiile de preluare şi tratament a pacienţilor, se vor reduce timpii de aşteptare prin creşterea 

capacităţii de primire şi prin eficientizarea circuitelor funcţionale. 

Proiectul a parcurs etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității, 

precum și de evaluare tehnică și financiară, aflându-se în faza de precontractare. 

În această etapă, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a transmis solicitantului 

UAT Județul Alba în data de 08.05.2019 și înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr.9296 din 

08 mai 2019, scrisoarea prin care se comunică demararea etapei precontractuale pentru cererea 

de finanțare aferentă proiectului „Extindere, modernizare și dotare în vederea Relocării 

Ambulatoriu Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, cod SMIS 124866 și se 

solicită transmiterea de anexe obligatorii la contractul de finanțare ce urmează a fi încheiat 

pentru proiectul menționat. 

             Conform prevederilor Ghidului solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor 

în cadrul apelului de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7Regiuni, este necesar a fi depusă 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, 

în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică și 

financiară.   

            Pe lângă aprobarea proiectului „Extindere, modernizare și dotare în vederea Relocării 

Ambulatoriului  Integrat al Spitalului ” se impune totodată aprobarea valorii totale a proiectului, 

aprobarea contribuției proprii a Județului Alba în proiect în ceea ce privește cheltuielile 

neeligibile dar și contribuția procentuală din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând 

cofinanțarea.  

 



          Sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementerii proiectului 

„Extindere, modernizare și dotare în vederea Relocării Ambulatoriului  Integrat al Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor 

asigura din bugetul local al Județului Alba.         

          Luând în considerare aspectele prezentate mai sus, în temeiul art. 97 alin 2 din Legea 

nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri județeni, de 

președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, precum 

și ale art. 41 alin 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, 

potrivit căruia dreptul la inițiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului județean, aparține 

președintelui, vicepreședinților, consilierilor județeni și cetățenilor, în condițiile legii, inițiez 

proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 119 din 23 mai 2019. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA   

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

Direcţia dezvoltare şi bugete  

Serviciul accesare și coordonare proiecte 

Nr. 10326/22.05.2019 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în 

vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” , în 

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

Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operaţiunea A – 

Ambulatorii, Apelul de proiecte nr.POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7regiuni, cod SMIS 124866 

 

 

În Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020, asigurarea 

infrastructurii şi a furnizării serviciilor sociale, de educaţie şi de sănătate este unul dintre sub-

obiectivele incluse în Obiectivul prioritar 2.2. Echiparea cu utilităţi şi servicii publice de interes 

general în condiţii de protecţie a mediului şi utilizare eficientă a resurselor, în scopul creşterii 

atractivităţii şi funcţionalităţii teritoriului. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, UAT Județul Alba 

a depus, o cerere de finanțare care vizează extinderea, modernizarea și dotarea în vederea 

relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii 

sanitare și sociale, Prioritatea de investiţii 8.1.Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce 

privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 

serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 

serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.1- Creșterea accesibilității serviciilor de 

sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate,  

Operaţiunea A – Ambulatorii, Apelul de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7Regiuni, Cod apel 

POR/266/8.  

Obiectivul general al investiţiei propuse „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea 

Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” vizează accesul 

sporit la serviciile preventive și de îngrijire medicală primară. Aceasta va conduce la  

eficientizarea sistemului de sănătate, prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient și tratarea cu 

succes a unor afecțiuni mai ușoare, cât și reducerea internărilor evitabile. 

 În prezent, Ambulatoriul Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

funcţionează la etajele I și II a unui imobil aflat în Alba Iulia, Str. Muşeţelului, nr. 2, la o distanță 

de 0,8 - 1 km de clădirea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, din Alba Iulia, Bulevardul 

Revoluţiei 1989, nr. 23.  

Ambulatoriul este subdimensionat, funcționând într-un spațiu care nu corespunde 

cerinţelor OMS 153/2003 și OMS 914/2006, privind necesarul de spații obligatorii, suprafețele 

legale pentru spațiile existente, îndeplinirea circuitelor funcționale, îndeplinirea condițiilor de 

semnalizare și evacuare în caz de incendiu, punând astfel în pericol viața și sănătatea pacienților. 

Prin extinderea, modernizare și dotarea în vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al 

Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia se vor îmbunătății condițiile de preluare și tratament al 

pacienților, reducerea timpilor de așteptare prin creșterea capacității de primire și eficientizarea 

circuitelor funcționale, cât și încadrarea unității spitalicești  în prevederile OMS 153/2007 si 

OMS 914/2006 si a altor acte normative in vigoare.  

Proiectul a parcurs etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității, 

precum și de evaluare tehnică și financiară, aflându-se în faza de precontractare. 

În această etapă, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a transmis solicitantului 

UAT Județul Alba în data de 08.05.2019 și înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr.9296 din 

08 mai 2019, scrisoarea prin care se comunică demararea etapei precontractuale pentru cererea 

de finanțare aferentă proiectului “Extindere, modernizare și dotare în vederea Relocării 

Ambulatoriu Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, cod SMIS 124866 și se 

solicită transmiterea de anexe obligatorii la contractul de finanțare ce urmează a fi încheiat 

pentru proiectul menționat. 



          Conform prevederilor Ghidului solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor 

în cadrul apelului de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7Regiuni, Cod apel POR/266/8, este 

necesar a fi depusă Hotărârea Consiliului Judeţean Alba de aprobare a proiectului şi a 

cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei 

de evaluare tehnică și financiară, hotărâre care respectă prevederile din Anexa 9 – Model 

orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului.  

          Pe lângă aprobarea proiectului „Extindere, modernizare și dotare în vederea Relocării 

Ambulatoriului  Integrat al Spitalului ” se impune totodată aprobarea valorii totale a proiectului 

în cuantum de 10.700.749,99 lei (inclusiv TVA),  din care valoarea totală eligibilă 10.700.749,99  

lei și valoarea totală neeligibilă de 0 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului, în cuantum de 214.015,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.  

         Sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementerii proiectului 

„Extindere, modernizare și dotare în vederea Relocării Ambulatoriului  Integrat al Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor 

asigura din bugetul local al Județului Alba.                    

          De asemenea, se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului   

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

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

achiziției. 

 

          Faţă de cele arătate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Județean Alba   

proiectul „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al 

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

Operaţional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 

8.1, Operaţiunea A – Ambulatorii, Apelul de proiecte nr.POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7regiuni, Cod 

apel POR/266/8 și a cheltuielilor legate de proiect în forma prezentată.  

 

  

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,     ŞEF SERVICIU, 

Marian Florin AITAI                 Lenica  BUCUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   
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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație 

pe drumul județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi 

- Secăşel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - 

Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita Judeţul Mureş 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba,  convocat  în şedinţa „ordinarăˮ din luna mai 2019; 

Luând în dezbatere:  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții 

temporare parțiale de circulație pe drumul județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - 

Straja - Berghin - Colibi - Secăsel - Cergau Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Tarnavei - Sona 

- Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita Județul Mures; 

      - raportul de specialitate nr. 10613/24 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

            - adresa nr. 57107/21 mai 2019 a Inspectoratului de Poliție al Județului Alba - Serviciul 

Poliției Rutiere Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 10492/23 mai 

2019; 

           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; 

- Regulamentul 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 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 instituirea de restricții temporare parțiale de circulație, pentru 

vehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 to, în data de 2 iunie 2019, pe drumul județean 

DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăsel - Cergău Mare - 

Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Tarnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita 

Județul Mureș, pe sectorul de drum cuprins între limita Judeţul Mureş - Blaj conform anexei - 

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. Primarul municipiului Blaj și primarii comunelor Cetatea de Baltă, Jidvei, Sâncel 

și Șona vor aduce la cunoștința publică pentru locuitorii unităților administrativ teritoriale Blaj, 

Cetatea de Baltă, Jidvei, Sâncel și Șona conținutul prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Ministerului 

Transporturilor, Inspectoratului Județean de Poliție Alba - Serviciul Rutier, Consiliului local şi 

primarului municipiului Blaj, Consiliului local şi primarului comunei Cetatea de Baltă, 

Consiliului local şi primarului comunei Jidvei, Consiliului local şi primarului comunei Sâncel, 

Consiliului local şi primarului comunei Şona, Direcţiei juridică şi administrație publică şi 

Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba. 

 

                                                          AVIZAT 

              PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

           Ion DUMITREL                Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 120 

Alba Iulia, 24 mai 2019 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba  nr. 120/24 mai 2019 

 

 

                                                                         

DRUMUL JUDEȚEAN ASUPRA CĂRUIA  

SE INSTITUIE RESTRICȚIE TEMPORARĂ, PARȚIALĂ, DE CIRCULAȚIE 

 

 

 Perioada de aplicare a restricțiilor: 2 iunie 2019. 

 

Semnalizare: la limita judeţelor Mureş şi Alba pe sensul de mers către Blaj, se va instala 

indicatorul rutier de formă rotundă indicativ C18 cu semnificația: 

 Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de 7,5 to 
 

 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: pe DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăsel - Cergau 

Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Tarnavei - Sona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - 

limita Județul Mureș, pe sectorul de drum cuprins între limită judeţul Mureş – Blaj. 

 

Excepții. Pot circula fără restricții pe acest sector de drum 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 (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; 

i.) cele care efectueză transport rutier de mărfuri periculoase, în condițiile legii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind  aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de 

circulație pe drumul județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - 

Berghin - Colibi - Secăşel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - 

Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita Judeţul Mureş 

 

 

 

 Proiectul de act administrativ inițiat vizează instituirea unor restricții temporare parțiale 

de circulație pe  drumul județean DJ 107. 

Conform prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, drumurile publice sunt drumuri de utilitate publică și/sau 

de interes public destinate circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii cerintelor generale 

de transport, ale economiei, ale populației și de apărare a țării. Drumurile publice sunt 

proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum și din alte surse legal 

constituite. 

Consiliul Judeţean Alba este administratorul drumurilor județene din Județul Alba. 

Adminstrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, 

reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor. 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, Serviciul Rutier, prin adresa nr. 57107/21 mai 

2019, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 10492/23 mai 2019, având în 

vedere evenimentul organizat cu ocazia vizitei Suveranului Pontif „PAPA FRANCISC” în 

municipiul Blaj, judeţul Alba, în data de 2 iunie 2019, solicită adoptarea unor măsuri de 

sistematizare care să optimizeze circulaţia rutieră şi să asigure o fluenţă în condiţii de siguranţă a 

traficului rutier, tinând cont de valorile mari de trafic preconizate a se înregistra pe sectorul de 

drum judeţean DJ 107 curpins între limită judeţul Mureş - Blaj. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 120/24 mai 2019. 

            

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 10613/24.05.2019 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind  aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de 

circulație pe drumul județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - 

Berghin - Colibi - Secăşel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - 

Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita Judeţul Mureş 

 

 

 

Conform art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare Consiliul Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în 

condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind 

infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. 

Potrivit art. 3 lit. a) din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, drumurile publice sunt drumuri de utilitate 

publică și/sau de interes public destinate circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii 

cerințelor generale de transport, ale economiei, ale populației și de apărare a țării. Drumurile 

publice sunt proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum și din alte surse 

legal constituite. Art. 22 precizează faptul că administrarea drumurilor județene se asigură de 

către consiliile județene. Fac excepție sectoarele de drumuri județene, situate în intravilanul 

localităților urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente, care sunt în 

administrarea consiliilor locale respective. 

Conform Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 

judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între: 

a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile 

balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante 

legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante; 

b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună; 

c) reşedinţe de comună. 

De asemenea conform Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 

Alba, drumul județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - 

Secăsel - Cergau Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Tarnavei - Sona - Jidvei - Sântămărie - 

Cetatea de Baltă - limita jud.Mures este cuprins în domeniul public al județului Alba. 

În urma solicitării Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, Serviciul Rutier, prin adresa 

nr. 57107/21.05.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 10492/23.05.2019 cu privire 

la evenimentul organizat cu ocazia vizitei Suveranului Pontif “PAPA FRANCIS” în municipiul 

Blaj, judeţul Alba, la data de 02.06.2019, este necesară adoptarea unor măsuri de sistematizare 

care să optimizeze circulaţia rutieră şi să asigure o fluenţă în condiţii de siguranţă a traficului 

rutier, tinând cont de valorile mari de trafic preconizate a se înregistra pe sectorul de drum 

judeţean DJ 107: limită judeţul Mureş – Jidvei - Blaj. 

Conform art. 44 alin. (2), din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “Pentru protecţia unor 

sectoare de drumuri, administratorul acestora poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate 

corespunzător, privind categoriile de transport, viteză, perioadele şi intervalele orare, masele 

şi/sau dimensiunile maxime admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv ....”. Astfel, 

pentru evitarea ambuteiajelor şi prevenirea producerii unor evenimente rutiere cu consecinţe 

deosebit de grave, considerăm necesară instituirea de restricții temporare parțiale de circulație 

pentru vehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 to, restricții ce vor fi semnalizate 

corespunzător.  

Drumul județean pentru care sunt propuse restricțiile temporare parțiale de circulație, 

tipul autovehiculelor și utilajelor cu masa totală maximă mai mare de 7,5 to care pot circula fără 



restricții pe sectorul respectiv, perioada pentru care propunem restricțiile, modul de informare și 

semnalizare sunt cuprinse în anexa nr. 1 - parte integrantă a proiectului de hotărâre. 

   În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 

lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind 

gestionarea patrimoniului judeţului, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma 

inițiată. 

 

 

 

 

Director executiv, 

ing. Ioan BODEA  

 

  

 

 

                                                                                              Şef serviciu, 

    ing. Floare PERŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: ing. Cosmin OLTEAN 





ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reorganizării Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară” din luna mai 2019; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 10731/28 mai 2019 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 1043 din 27 mai 2019 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 10700 din 27 mai 2019; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 2193 din 17 martie 2004 al ministrului culturii şi cultelor privind 

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale; 

- Ordinului 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 şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă reorganizarea Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. 

Art. 2. Se aprobă Organigrama Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, urmând să 

aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă Statul de funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” 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 Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba, urmând să aibă conținutul prevăzut în anexa nr. 3 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 5. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 277/25 octombrie 2018 și Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 203/26 iulie 2018 își încetează aplicabilitatea începând cu data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Modificarea raporturilor de muncă ale angajaţilor Centrului de Cultură „Augustin 

Bena” Alba se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 7. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Centrului de 

Cultură „Augustin Bena” Alba va duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 Art. 8. 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, Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, 

Administratorului public al judeţului Alba, Direcţiei juridică administraţie publică, Biroului 

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

 

                                             AVIZAT, 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

Nr. 121 

Alba Iulia, 28 mai 2019 



Total posturi: 56, din care 
5 posturi de conducere 
51 posturi de execuție 

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

CENTRUL DE CULTURĂ ,,AUGUSTIN BENA” 

MANAGER 

CONTABIL ȘEF 

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Alba nr. 121/ 28 mai 2019 

ORGANIGRAMA CENTRULUI DE CULTURĂ ,,AUGUSTIN BENA” 
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Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

 Consiliului Judeţean Alba nr. 121/28 mai 2019 

 

 

STAT DE FUNCȚII 

CENTRUL DE CULTURĂ ,,AUGUSTIN BENA” 

 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Nivelul 

studiilor 

Număr 

posturi 

1 Contabil şef gr. II S 1 

COMPARTIMENTUL  FINANCIAR - CONTABIL 

2-4 Inspector de specialitate gr. IA S 3 

5 Referent tr. I M 1 

SERVICIUL ADMINISTRARE, PROMOVARE ȘI VALORIFICARE A 

PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR CULTURAL-ARTISTICE 

6 Șef serviciu gr. I S 1 

Compartimentul Administrativ 

7 Referent de specialitate gr. I S 1 

8-9 Îngrijitor G/M 2 

Compartimentul Promovare și valorificare 

10 Referent gr. I S 1 

11 Grafician gr. I S 1 

12 Secretar PR gr. I S 1 

Compartimentul Scenotehnică 

13 Referent tr. I M 1 

14 Șofer I M 1 

15 Producător delegat gr. I S 1 

SERVICIUL CERCETARE, CONSERVARE ȘI VALORIFICARE PATRIMONIU 

CULTURAL MATERIAL ȘI IMATERIAL 

Compartimentul Etnografie și Folclor românesc 

16 Referent gr. IA S 1 

17 Operator imagine tr. I ½ normă M 0,5 

Compartimentul Minorități Naționale 

18 Documentarist gr. I S 1 

SERVICIUL ȘCOALA DE ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI ,,AUGUSTIN BENA” 

19 Şef serviciu gr. I S 1 

Compartimentul Arte tradiționale 

20-21 Instructor tr. II M 2 

22 Instructor tr. II ½ normă M 0,5 

Compartimentul Arte vizuale 

23-24 Expert gr. I S 2 

25 Instructor tr. III M 1 

Compartimentul Muzică 

26 Expert gr. I S 1 

27 Expert gr. II S 1 

28 Expert gr. II ½ normă S 0,5 

Compartimentul Dans 

29 Expert gr. II S 1 

SERVICIUL ANSAMBLUL FOLCLORIC „AUGUSTIN BENA” A JUDEȚULUI 

ALBA 

30 Şef serviciu gr. I S 1 

Compartimentul Orchestră 

31-33 Artist instrumentist gr. IA S 3 

34 Artist instrumentist gr. IA - acordeon S  1 



35 Artist instrumentist gr. IA - braci S  1 

36-37 Artist instrumentist gr. I S 2 

38-40 Solist instrumentist tr. I M 3 

Compartimentul Soliști vocali 

41-42 Solist vocal gr. IA S 2 

43-46 Solist vocal tr. I M 4 

SERVICIUL FANFARA „AUGUSTIN BENA” A JUDEȚULUI ALBA 

47 Şef serviciu gr. I S 1 

48-51 Artist instrumentist gr. IA (4 posturi cu ½ normă) S 2 

52 Artist instrumentist gr. IA (trompetă) - ½ normă S 0,5 

53 Artist instrumentist gr. I - ½ normă S 0,5 

54 Artist instrumentist gr. II - ½ normă S 0,5 

55-59 Instrumentist tr. I (5 posturi cu ½ normă) M 2,5 

60 Instrumentist tr. III -  ½ normă M 0,5 

COMPARTIMENTUL ORCHESTRA DE CAMERĂ „AUGUSTIN BENA” A 

JUDEȚULUI ALBA 

61 Concert maestru gr. IA S 1 

62-63 Artist instrumentist gr. II S 2 

64 Solist instrumentist tr. III M 1 

TOTAL 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre 

 a Consiliului Judeţean Alba nr. 121/28.05.2019  

                                                                                                         

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

AL CENTRULUI DE CULTURĂ ,,AUGUSTIN BENA” 

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Prezentul regulament stabileşte normele de organizare şi funcţionare ale Centrului 

de Cultură ,,Augustin Bena”, denumit în continuare Centrul; 

Art. 2. Centrul este un aşezământ cultural, instituţie publică de interes judeţean, cu 

personalitate juridică;  

            Art. 3. Centrul funcţionează ca instituţie publică în subordinea Consiliului Judeţean 

Alba,  

care-i asigură baza materială şi resursele materiale necesare, potrivit responsabilităţilor ce-i revin 

prin lege; 

Art. 4. Misiunea Centrului este de promovare a culturii şi artei naţionale şi universale şi 

organizarea de cursuri teoretice şi practice necesare formării continue în domeniul artelor şi 

meşteşugurilor;  

Art. 5. Instituţia are titulatura de Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” şi are sediul în 

Județul Alba, Municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2. Instituţia a fost înfiinţată la 1 

octombrie 2007 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 105/2007, în conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, aprobată, cu modificări şi completări ulterioare de Legea nr. 143/2007. 

 

 CAPITOLUL II - SCOPUL, PRINCIPIILE ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 

Art. 6. (1) Centrul a fost înfiinţat cu scopul de a oferi produse şi servicii culturale ca 

elemente ale dezvoltării şi regenerării sociale a comunităţilor;  

             (2) Prin activităţile desfăşurate, Centrul asigură conservarea, promovarea şi 

valorificarea culturii, formarea continuă în domeniul artelor şi meşteşugurilor tradiţionale şi 

activităţi culturale pentru petrecerea timpului liber; 

Art. 7. Centrul îşi desfăşoară activitatea respectând: 

 Dreptul de acces la viaţa culturală 

 Dreptul de participare la viaţa culturală 

 Dreptul la respectul identităţii culturale 

 Dreptul fiecărei persoane, indiferent de naţionalitate, etnie, sex, religie, orientare politică 

sau situaţie socială, de a se identifica cu o comunitate culturală 

 Dreptul de acces la Patrimoniul Cultural Naţional 

 Dreptul la protecţia activităţilor creatoare 

 Dreptul la protecţia proprietăţii intelectuale 

 Dreptul la educaţie, inclusiv la educaţia artistică şi la educarea prin și pentru artă 

 Dreptul de a desfăşura în mod liber activităţi culturale, inclusiv dreptul la mobilitate a 

creatorilor, a artiştilor şi a creaţiilor lor. 

Art. 8. Obiectivele principale ale activităţii Centrului sunt: 

 Organizarea activităţilor de promovare a culturii şi artei naţionale şi universale de 

dezvoltare şi afirmare a responsabilităţilor creatoare ale locuitorilor judeţului Alba în domeniile 

cultural - artistice şi recreativ-distractive; 

 Oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale 

comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală, 

precum și atragerea de vizitatori și turiști din țară și străinătate prin punerea în valoare a 

patrimoniului cultural; 

 Oferirea de servicii culturale şi activităţi de promovare a turismului cultural sau de 

petrecere a timpului liber menite să satisfacă nevoile comunităţii şi să crească gradul de 

participare al cetăţenilor la viaţa culturală; 

 Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a 



culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial; 

 Organizarea de cursuri de formare continuă, teoretice şi practice, necesare formării 

deprinderilor artistice şi a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale, în afara sistemelor formale 

de educaţie; 

 Păstrarea tradiţiei şi creaţiei populare ca fenomen viu şi tezaurizarea ca document 

cultural; 

 Dezvoltarea culturii contemporane şi valorificarea ei în viaţa culturală prin diferite forme 

de exprimare artistică; 

 Promovarea bunurilor culturale tradiţionale sau contemporane şi integrarea lor ca marcă a 

identităţii etno-culturale, în circuitul naţional şi internaţional de valori; 

 Perfecţionarea metodică a activităţii aşezămintelor culturale în domeniile de activitate 

solicitate; 

 Realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio şi video pentru integrarea în 

circuitul naţional de valori şi pentru participarea la întâlniri între specialişti şi publicarea lor în 

publicaţii şi cărţi de specialitate; 

 Dezvoltarea de schimburi culturale, parteneriate, etc. prin intermediul cărora să fie 

valorificate creațiile centrului la nivel național și internațional. 

Art. 9. (1) Centrul îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe şi proiecte elaborate în 

concordanţă cu strategia educativ formativă şi culturală a judeţului Alba; 

    (2) Pentru realizarea activităţilor specifice din programe şi proiecte, Centrul 

poate colabora cu instituţii publice, ONG-uri, persoane fizice şi juridice de drept public sau 

privat etc. 

Art. 10. Centrul poate înfiinţa secţii și puncte de lucru în afara sediului, pe raza 

administrativ-teritorială a judeţului Alba, în parteneriat cu consiliile locale sau cu alţi parteneri 

locali. 

Art. 11. (1) În cadrul Centrului se organizează şi funcţionează: Editura Centrului de 

Cultură „Augustin Bena”, Editura muzicală a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, 

Casa de discuri ,,Augustin Bena” și Centrul de excelență în fotografie ,,Samoilă Mârza” 

a.) Editura Centrului de Cultuă ,Augustin Bena” este o structură funcțională din 

cadrul instituției care promovează cultura scrisă din Județul Alba și vine în sprijinul dezvoltării 

imaginii instituției. Investește resurse financiare în producția de carte, își promovează și 

distribuie produsele pentru a se adresa unui număr cât mai mare de beneficiari direcți și indirecți. 

Editura îndeplinește următoarele funcții: de marketing (cunoașterea pieții de carte, achiziția 

manuscriselor, promovarea aparițiilor), de producție (redactare, tehnoredactare, design, tipar sau 

pregătirea edițiilor digitale), comercială (difuzare și vânzare), economică (finanțarea activității). 

În același timp, îndeplinește și funcțiile socio-culturale specifice mijloacelor de comunicare în 

masă: de informare, de interpretare, de coagulare socială, de culturalizare și de divertisment. La 

atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul editurii vor contribui angajații instituției, 

conform atribuțiilor specificate în fișele postului.  

b.) Editura muzicală a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” este o structură 

funcțională din cadrul instituției înființată cu scopul promovării lucrărilor de specialitate din 

domeniul Muzică: partituri muzicale, metode de studiu de specialitate (partiturile reprezintă 

notația muzicală ce cuprinde toate părțile vocilor sau ale instrumentelor, astfel dispuse pe 

portativ încât să poată fi urmărite concomitent) și vine în sprijinul dezvoltării imaginii instituției. 

Prin înființarea de desfășurarea activității editurii muzicale, lucrările de specialitate publicate vor 

utiliza codul ISMN, cod internațional standardizat de identificare a publicațiilor muzicale. 

Sistemul ISMN este aplicat în peste 73 de țări. Activitatea ISMN este administrată la nivel 

mondial de către Agenția Internațională ISMN cu sediul în Berlin, iar la nivel național de către 

Centrul Național ISMN, parte a Centrului Național ISBN-ISSN-CIP din cadrul Bibliotecii 

Naționale a României. La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul editurii muzicale 

vor contribui angajații instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului.  

c,) Casa de discuri ,,Augustin Bena” este o structură funcțională din cadrul instituției 

care editează, promovează, conservă și valorifică înregistrările audio și video din Județul Alba, 

din domeniile de activitate specifice (muzică, artă tradițională etc.) și vine în sprijinul dezvoltării 

imaginii instituției. La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul casei de discuri vor 

contribui angajații instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului.    

d.) Centrul de excelență în fotografie ,,Samoilă Mârza” este o structură funcțională 



înființată cu scopul oferirii unei platforme de excelență fotografilor de pe plan local, național și 

internațional, în vederea conservării și promovării diverselor tehnici de fotografiere și a 

produselor artistice rezultate. Centrul de excelență în fotografie ,,Samoilă Mârza”, pentru 

atingerea scopului propus: elaborează programe de educație diferențiată, în colaborare cu 

specialiști din învățământul universitar și preuniversitar; asigură anual constituirea și 

funcționarea grupelor de excelență; asigură organizarea și funcționarea arhivei foto proprii; 

elaborează programe și proiecte în vederea asigurării resurselor materiale, informaționale și 

financiare necesare desfășurării activității și asigură implementarea acestora; elaborează și 

asigură implementarea unor programe și proiecte în parteneriat cu diverse instituții din țară și din 

străinătate, cu organizații neguvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătățirii 

condițiilor și resurselor necesare educării și atingerii scopului propus la cel mai înalt nivel; 

dezvoltă programe proprii și organizează tabere de creație, seminarii, master-class-uri, 

conferințe, studii de specialitate etc. care au ca temă activitățile specifice centrului de excelență. 

La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul centrului de excelență în fotografie 

,,Samoilă Mârza” vor contribui specialiștii instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele 

postului, precum și specialiști colaboratori, din domeniul artei fotografice, din țară și din 

străinătate.   

(2) În cadrul Serviciului Cercetare, conservare și valorificare Patrimoniu Cultural 

material și imaterial se organizează şi funcţionează Sistemul de certificare a calității 

produselor și serviciilor culturale tradiționale. 

a.) Sistemul de certificare a calității produselor și serviciilor culturale tradiționale 
este activitatea profesională a instituției, independentă, organizată la nivelul Județului Alba, cu 

rol consultativ de specialitate, în vederea determinării, verificării și atestării scrise a conformității 

calității unui produs și/sau serviciu cultural tradițional, prin confirmarea autenticității 

caracteristicilor acestora, în comparație cu anumite caracteristici prestabilite. Marca de certificare 

va fi forma distinctivă de recunoaștere a evaluării calității (un simbol distinctiv aplicat pe un 

produs sau pe materialele promoționale/de promovare ale unui serviciu cultural tradițional, care a 

fost certificat privind conformitatea sa cu un anumit referențial). La atingerea scopului și 

obiectivelor propuse în cadrul Sistemului de certificare a calității produselor și serviciilor 

culturale tradiționale vor contribui specialiștii instituției, conform atribuțiilor specificate în 

fișele postului, precum și specialiști cu recunoaștere națională din domeniul artelor tradiționale.   

 

CAPITOLUL III - COMPETENŢE ŞI ATRIBUŢII 

 

Art. 12. Pentru îndeplinirea acestor obiective, Centrul exercită, prin personalul său, 

următoarele atribuţii: 

 Duce la îndeplinire programul anual de activităţi aprobat de Consiliul Judeţean Alba; 

 Iniţiază măsuri stimulative pentru protecţia valorilor culturale şi ale artelor, având 

competenţa de a organiza concursuri, festivaluri sau alte forme de spectacol şi de a acorda 

premii, distincţii şi alte stimulente, în conformitate cu legile şi normele în vigoare; 

 Asigură asistenţă metodică de specialitate şi de documentare aşezămintelor culturale în 

activitatea de stimulare şi valorificare a tradiţiei populare cât şi altor instituţii, societăţi şi 

organizaţii cu preocupări în domeniu;  

 Dezvoltă parteneriate cu instituţii şi centre ştiinţifice din ţară şi străinătate în vederea 

conservării, arhivării şi promovării culturii tradiţionale;  

 Încurajează dezvoltarea culturii contemporane prin promovarea tinerilor compozitori, 

artişti plastici  şi scriitori; 

 Desfăşoară activităţi de culegere, editare, publicare şi difuzare a materialelor ştiinţifice 

specifice domeniilor de activitate ale Centrului; 

 Arhivează colecţii de documente, fotografii, şi altele în vederea constituirii fondului CDI 

pentru documentare în domeniile de activitate ale Centrului; 

 Contribuie la formarea artiştilor şi a meşterilor populari şi la atestarea lor prin cursuri de 

formare; 

 Iniţiază şi realizează programe culturale, ştiinţifice şi artistice în domeniul culturii 

naţionale şi universale pentru valorificarea patrimoniului cultural şi promovarea lui în circuitul 

naţional şi internaţional de valori; 

 Promovează genuri artistice diverse şi artiştii locali, naţionali, internaţionali de valoare, 



în judeţul Alba;  

 Desfășoară concursuri cu premii (concursuri artistice, de educație culturală și artistică 

etc.) în concortanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al instituției și în concordanță 

cu programul anual de activități aprobat de Consiliul Județean Alba; 

 Organizează și participă la tabere de creație artistică. 

Art. 13. În îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor, Centrul colaborează cu instituţii şi 

centre ştiinţifice de profil, instituţii de învăţământ superior, instituţii de cult, muzee etnografice şi 

de artă, uniuni de creaţie, instituţii profesioniste de artă, şcoli şi licee, fundaţii şi societăţi 

culturale, publicaţii şi edituri, mijloace de comunicare în masă şi altele. 

Art. 14. Activitatea Centrului se materializează în : 

 Educaţia în şi prin cultură şi formarea continuă în domeniul artelor şi meşteşugurilor; 

 Activitate de consiliere şi de acordare de asistenţă de specialitate în domeniile artei şi 

culturii; 

 Valorificarea culturii locale, naţionale şi internaţionale prin concursuri, expoziţii, gale, 

tabere, rezidențe artistice, saloane, târguri, spectacole, festivaluri, sărbători, colocvii, 

simpozioane, saloane, aniversări, omagieri, schimburi de experienţă, culturale, ştiinţifice, turnee 

şi alte acţiuni de stimulare şi promovare a creativităţii în toate genurile artei şi a creaţiei artistice;   

 Publicarea de monografii, culegeri, antologii, albume, fonograme, videograme şi alte 

lucrări de profil; 

 Protecţia şi promovarea valorilor autentice ale culturii şi artelor, combaterea poluării şi 

degradării acestora, promovarea turismului cultural de interes;  

 Conservarea, culegerea şi cercetarea în domeniul culturii, al creaţiei tradiţionale şi 

contemporane, în vederea constituirii CDI, a organizării de sesiuni ştiinţifice, simpozioane, 

colocvii, saloane, expoziţii şi alte acţiuni de valorificare publică a acestora. 

 

CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ,  

CONDUCEREA ŞI PERSONALUL 

 

Art. 15. Centrul este structurat, conform organigramei şi statului de funcţii aprobat de 

către ordonatorul de credite, astfel: 

(1) Manager; 

(2) Contabil şef; 

(3) Compartimentul Financiar – Contabil 

(4) Serviciul Administrare, promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural – 

artistice cu compartimentele: 1) Administrativ, 2) Promovare și valorificare, 3) Scenotehnică; 

(5) Serviciul Cercetare, conservare și valorificare Patrimoniu cultural material și imaterial cu  

compartimentele: 1) Etnografie și Folclor românesc; 2) Minorități Naționale. 

(6) Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena” cu compartimentele: 1) Arte 

tradiționale, 2) Arte vizuale, 3) Muzică, 4) Dans. 

(7) Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba cu compartimentele: 1) 

Orchestră, 2) Soliști vocali; 

(8) Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba; 

(9) Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba. 

Art. 16. (1) Conducerea Centrului este asigurată de un manager, conform prevederilor 

Contractului de management încheiat cu ordonatorul de credite - Consiliul Judeţean Alba; 

   (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a managerului se face prin Hotărâre a 

Consiliului Judeţean Alba, în condiţiile legii. 

     (3) Managerul Centrului are următoarele atribuţii: 

 Asigură implementarea proiectului managerial în Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” şi 

prezintă anual sau la cererea autorităţii raportul de activitate; 

 Asigură dezvoltarea şi implementarea codului intern şi managerial referitor la organizare, 

managementul resurselor, etică, deontologie şi integritate; 

 Întocmeşte împreună cu contabilul şef proiectul de buget al centrului şi îl înaintează spre 

avizare Consiliului Administrativ; 

 Decide, în calitate de ordonator de credite, împreună cu contabilul şef asupra modului de 

utilizare al bugetului centrului şi răspunde împreună cu contabilul şef de execuţia bugetului de 

venituri şi cheltuieli; 



 Propune spre avizare Consiliului Administrativ calendarul manifestărilor cultural-artistice 

și științifice și planul de școlarizare; 

 Propune spre avizare Consiliului Administrativ nivelul taxelor școlare, nivelul tarifelor 

pentru prestațiile culturale realizate și sursele altor venituri; 

 Propune spre aprobare Consiliului Administrativ criterii pentru reducerea totală sau 

parțială a taxelor școlare pentru anumite secții sau pentru unele categorii de elevi; 

 În colaborare cu Consiliul de specialitate, propune spre aprobare Consiliului 

Administrativ lucrări spre a fi editate, publicate și multiplicate sub egida editurii/editurii 

muzicale/casei de discuri a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, în concordanță cu scopul, 

principiile și obiectul de activitate al instituției; 

 Propune spre avizare Consiliului Administrativ modificarea organigramei, a statului de 

funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale instituției, supunându-le spre aprobare 

Consiliului Județean Alba; 

 Întocmeşte Regulamentul de Organizare Internă al Centrului şi îl negociază cu 

reprezentanţii angajaţilor; 

 Aprobă calificativele şi salariile anuale conform reglementărilor legale în vigoare; 

 Aprobă participarea la manifestări cultural-artistice care nu au fost incluse în calendarul 

anual; 

 Răspunde în fața Președintelui Consiliului Județean Alba și în fața Consiliului Județean 

Alba de respectarea regulamentului de organizare și funcționare al instituției și a altor norme 

legale în vigoare; 

 Asigură perfecţionarea personalului instituţiei prin participarea acestuia la cursuri de 

perfecţionare şi specializare; 

 Aprobă planificarea concediilor de odihnă; 

 Aplică actele normative şi administrative în vigoare pentru buna desfăşurare a activităţii 

instituţiei; 

 Emite decizii de angajare, de modificare şi de desfacere a contractelor de muncă, 

promovează, recompensează şi sancţionează conform normelor şi legilor în vigoare personalul 

din subordine; 

 Elaborează și propune spre avizare Consiliului Administrativ strategiile și programele de 

activitate și coordonează îndeplinirea lor; 

 Asigură conducerea operativă a instituţiei; 

 Conduce şi îndrumă întreg personalul în punerea în practică a programelor şi proiectelor 

Centrului; 

 Aprobă sau respinge cererea de cumul de funcţii sau colaborări, cu respectarea legislaţiei 

în vigoare; 

 Încheie acte juridice şi aprobă eliberarea actelor de către Centru în limitele de competenţă 

stabilite prin contractul de management; 

 Reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii; 

 Răspunde de implementarea Codului controlului intern/managerial; 

 Ia orice alte măsuri pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii în 

limitele prevăzute de lege; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către autoritatea coordonatoare şi răspunde 

pentru modul de realizare a acestora; 

 În absenţa managerului, Centrul este condus de o persoană din cadrul instituţiei, 

desemnată de manager prin decizie scrisă. 

(4)  În exercitarea atribuţiilor sale managerul emite decizii. 

(5) Managerul este asistat în activitatea sa de următoarele structuri interne: 

a) Un Consiliu administrativ numit prin decizia managerului instituţiei, având 

următoarea componenţă: manager, contabil şef, reprezentantul salariaţilor, şefii serviciilor din 

instituţie, un reprezentant din partea ordonatorului principal de credite. Consiliul administrativ 

are următoarele atribuţii: 

 Avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, proiectul organigramei și a statului 

de funcții și îl propune spre aprobare ordonatorului principal de credite; 

 Avizează proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului și îl propune 

spre aprobare ordonatorului principal de credite; 



 Analizează și propune măsuri de formare, specializare și perfecționare al personalului; 

 Avizează proiectul de Program anual al activităților culturale finanțate de autoritate 

(calendarul manifestărilor cultural-artistice și științifice), precum și planul de școlarizare 

și îl propune spre aprobare ordonatorului principal de credite; 

 Aprobă Regulamentul intern, la propunerea managerului; 

 Avizează reducerea totală sau parțială a taxelor școlare pentru anumite secții sau pentru 

unele categorii de elevi și o propune spre aprobare ordonatorului principal de credite; 

 Aprobă proiectul programului de funcționare al instituției; 

 Aprobă regulamentele de organizare și funcționare a taberelor de creație realizate 

înspațiile proprii și în alte spații; 

 Aprobă regulamentele de organizare, desfășurare și premiere ale concursurilor cuprinse 

în cadrul Programului anual de activități; 

 Aprobă editarea, publicarea și multiplicarea de lucrări sub egida Editurii Centrului de 

Cultură ,,Augustin Bena”, a Editurii Muzicale a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” și 

a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, în concordanță cu scopul, principiile și obiectul de 

activitate al instituției. 

 Aprobă forma și conținutul regulamentului intern de organizare și funcționare a Centrul 

de excelență în fotografie ,,Samoilă Mârza” și a Sistemul de certificare a calității 

produselor și serviciilor culturale tradiționale; 

 Îndeplinește și alte atribuții conform legii. 

 b) Un Consiliu de specialitate cu rol consultativ, constituit prin decizie a managerului, 

având în componenţă cel puţin 5 membri, specialiști de profil din instituţie şi din afara acesteia: 

manager, reprezentantul salariaţilor, şefii serviciilor din instituţie, reprezentanţi ai personalului 

de specialitate din instituţie, un reprezentant din partea ordonatorului principal de credite, 

reprezentanţi ai societăţii civile, reprezentanţi din mass-media locală, reprezentanţi din partea 

partenerilor, alte personalităţi culturale şi ştiinţifice. Consiliul de specialitate are următoarele 

atribuţii: 

 Propune proiecte şi programe;  

 Propune realizarea unor servicii culturale care să satisfacă nevoile comunităţii; 

 Propune modalităţi de conservare şi promovare a culturii tradiţionale; 

 Propune şi asigură consultanţă de specialitate pentru editarea publicaţiilor de specialitate 

ale centrului; 

 Propune modalităţi de îmbunătăţire a modului de formare profesională şi educaţie 

permanentă;  

 Propune diversificarea ofertei culturale şi de educaţie permanentă a Centrului; 

 Propune lucrări, din punct de vedere profesional, spre a fi editate, publicate și 

multiplicate sub egida Editurii Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, a Editurii 

Muzicale a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” și a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, 

în concordanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al instituției; 

 Propune forma și conținutul regulamentelor de organizare și funcționare a taberelor de 

creație realizate în spațiile proprii și în alte spații; 

 Propune forma și conținutul regulamentelor de organizare, desfășurare și premiere ale 

concursurilor cuprinse în cadrul Programului anual de activități; 

 Propune forma și conținutul regulamentului intern de organizare și funcționare a Centrul 

de excelență în fotografie ,,Samoilă Mârza” și a Sistemul de certificare a calității 

produselor și serviciilor culturale tradiționale; 

 Propune realizarea unor parteneriate la nivel judeţean, naţional şi internaţional. 

Art. 17 Contabilul şef răspunde şi coordonează activitatea financiar-contabilă, de resurse 

umane şi salarizare şi de accesare şi gestionare programe şi proiecte a centrului şi are 

următoarele atribuţii: 

 Întocmeşte situaţiile financiare ale instituţiei; 

 Exercită controlul financiar propriu prin viza de control financiar preventive propriu, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 Propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a Centrului şi pentru 

buna pregătire a personalului din subordine; 

 Prezintă propuneri pentru întocmirea proiectului de buget; 



 Răspunde de execuţia bugetară, potrivit reglementărilor în vigoare, a bugetului de 

venituri şi cheltuieli; 

 Identifică şi pune în practică modalităţi de atragere de noi surse de finanţare 

extrabugetare în scopul realizării programelor Centrului; 

 Asigură buna gestionare a bugetului Centrului, accesarea şi administrarea judicioasă a 

bugetelor alocate pe programe şi proiecte; 

 Asigură buna organizare şi funcţionare a compartimentelor aflate în subordine; 

 Răspunde de întocmirea materialelor de analiză ce privesc activităţile pe care le conduce 

sau le coordonează; 

 Implementează şi actualizează Codul de control intern/managerial în serviciul pe care îl 

conduce; 

 Coordonează activitatea de inventariere a patrimoniului instituţiei şi răspunde de buna 

gospodărire şi administrare a resurselor materiale, tehnice şi umane; 

 Coordonează şi răspunde de aplicarea normelor privind sănătatea muncii, PSI şi protecţia 

muncii şi a implementării legislaţiei în vigoare, a regulamentului de organizare şi 

funcţionare şi a regulamentului intern în Centru; 

 Propune directorului-manager atribuţiile personalului din subordine în vederea întocmirii 

fişelor posturilor respective; 

 Îndeplineşte orice alte sarcini venite în scris sau verbal din partea directorului-manager în 

conformitate cu prevederile legale; 

 În absenţa contabilului șef  atribuțiile sale se vor exercita de persoana desemnată de 

manager prin decizie scrisă. 

Art. 18 (1) Personalul Centrului se angajează cu contract individual de muncă, pe 

perioadă nedeterminată sau determinată, precum şi în baza unor contracte încheiate potrivit 

prevederilor legale pentru activitatea unor persoane care contribuie la punerea în practică a unor 

programe sau proiecte culturale; 

 (2) Încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată se 

face pe bază de concurs, în condiţiile legii; 

 (3) Prin excepţie de la prevederile alin.2, în cazul personalului încadrat pe perioadă 

determinată, pe durata desfăşurării unui program sau proiect, încheierea contractelor de muncă se 

poate face şi în mod direct, prin acordul părţilor; 

 (4) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi artistice, angajat cu contract 

individual de muncă, este încadrat şi salarizat în funcţie de pregătirea profesională, potrivit 

legislaţiei în vigoare, aplicabile personalului bugetar; 

 (5) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi de educaţie permanentă, angajat 

cu contract individual de muncă este încadrat şi salarizat în funcţie de pregătirea profesională, 

potrivit legislaţiei în vigoare aplicabile personalului bugetar din aşezămintele culturale; 

 (6) Pentru personalul didactic titular în unităţi de învăţământ preuniversitar sau 

universitar care desfăşoară activităţi de educaţie permanent, prin cumul, în cadrul Centrului, 

nivelul de salarizare se stabileşte conform prevederilor legale în vigoare. 

 

CAPITOLUL V - ATRIBUŢIILE SERVICIILOR ŞI COMPARTIMENTELOR 

 

Art. 19 Compartimentul Financiar - Contabil 

 Asigură implementarea şi respectarea în Centru a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare, Regulamentul Intern, eticii şi al Codului etic şi de conduită al personalului 

din Centru; 

 Întocmeşte documentele de resurse umane, PSI şi protecţia muncii şi orice alte 

documente necesare desfăşurării activităţii instituţiei; 

 Întocmeşte documentele de organizare a concursurilor de încadrare în muncă;  

 Aplică prevederile legale cu privire la încadrarea, salarizarea şi evaluarea personalului 

din Centru; 

 Răspunde de aplicarea corectă a prevederilor Codului Muncii şi a legilor şi 

regulamentelor în vigoare privind drepturile şi obligaţiile angajaţilor; 

 Calculează drepturile salariale conform pontajului, condicii de prezenţă, a studiilor şi 

vechimii, face anunţuri legate de trecerea la alte gradaţii sau alte venituri, întocmeşte 

statul de plată  şi fluturaşii salariaţilor; 



 Ţine evidenţa concediilor, învoirilor, pontajului, condicii de prezenţă şi a oricăror alte 

documente legate de activitatea salariaţilor; 

 Evidenţiază toate mişcările de personal şi le menţionează în rapoarte statistice specifice; 

 Întocmeşte, împreună cu managerul, bugetul de venituri şi cheltuieli asigurând adaptarea 

lui la realizarea acţiunilor specifice; 

 Întocmeşte statul de funcţii, organigrama, regulamentele şi orice alte documente solicitate 

de directorul-manager şi le prezintă acestuia; 

 Completează şi ţine la zi registrul electronic de evidenţă a salariaţilor; 

 Întocmeşte, actualizează şi păstrează dosarele personale ale angajaţilor; 

 Urmăreşte şi răspunde de respectarea statului de funcţii aprobat; 

 Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative a prezenţei la 

serviciu a personalului; 

 Efectuează procedurile prevăzute de lege pentru angajare, promovare, detaşare, acordare 

de grade profesionale, acordare de tranşe de vechime, dosare pensionare, încheiere, 

modificare, desfacere contracte de muncă, sancţiuni şi premieri, în conformitate cu 

dispoziţiile legale în vigoare; 

 Întocmeşte graficul concediilor de odihnă; 

 Răspunde direct şi nemijlocit de încadrarea corectă a personalului având în vedere 

legislaţia în vigoare; 

 Aduce la cunoştinţa conducerii, periodic, problemele deosebite şi rezultatele activităţii 

propunând totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiei; 

 Face propuneri de modificare a fişelor posturilor, când situaţia o impune; 

 Asigură realizarea oricărei lucrări de planificare financiar bugetară la termenele şi în 

condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

 Urmăreşte execuţia bugetară şi informează periodic conducerea cu privire la utilizarea 

judicioasă a alocaţiilor bugetare, în vederea luării de măsuri operative care să asigure 

realizarea nivelului prevederilor bugetare; 

 Ţine evidenţa contabilă a instituţiei conform reglementărilor în vigoare; 

 Exercită şi răspunde de controlul financiar preventiv;  

 Întocmeşte situaţiile financiare trimestriale, anuale şi asigură depunerea lor la termenele 

prevăzute; 

 Răspunde prin semnătură alături de directorul-manager în toate operaţiunile patrimoniale; 

 Asigură anual sau ori de câte ori situaţia o impune, efectuarea inventarierii patrimoniului 

şi casarea acestuia; 

 Asigură accesarea, gestionarea şi coordonarea financiară a proiectelor cu finanţare 

externă; 

 Asigură accesarea şi gestionarea bugetelor alocate programelor şi proiectelor; 

 Aduce la cunoştinţa conducerii problemele deosebite şi rezultatele activităţii, propunând 

totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii, 

 Elaborează documentaţiile financiare necesare pentru depunerea şi realizarea de proiecte 

culturale în cadrul programelor de finanţare nerambursabile existente; 

 Întocmeşte pe baza strategiei, programelor de dezvoltare a activităţilor specifice din 

domeniul culturii şi a referatelor de necesitate emise de celelalte servicii şi 

compartimente, necesarul  anual de achiziţii; 

 Verifică proiectele, urmărind încadrarea acestora în prevederile bugetare legale;  

 Verifică bugetele alocate diferitelor tipuri de cheltuieli şi supune avizării conducerii 

instituţiei şi ordonatorului principal de credite devizele generale ale cheltuielilor 

respective; 

 Supune avizării conducerii instituţiei devizele generale ale investiţiilor ca urmare a 

rezultatelor de achiziţii publice pentru lucrările noi şi a celor modificate ca urmare a 

indexărilor legale cu încadrarea în limita valorică conform legislaţiei în vigoare, şi cu 

avizul prealabil al ordonatorului principal de credite; 

 Întocmeşte situaţii centralizatoare a necesarului de alocaţii bugetare cu privire la bugetul 

de venituri şi cheltuieli; 

 Centralizează toate datele legate de bugetul instituţiei, corelându-le cu datele din 

contabilitate pentru întocmirea bugetului viitor; 



 Asigură transmiterea către organul ierarhic superior a raportărilor cu privire la bugetul 

instituţiei; 

 Îşi însuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează obiectul de activitate specific şi 

instruieşte personalul Centrului cu privire la dispoziţiile legale existente şi prelucrează 

toate noutăţile din legislaţie referitoare la domeniul de activitate al angajaţilor Centrului; 

 Întocmeşte documentaţia cu privire la desfăşurarea procedurilor şi asigură derularea 

procedurilor, compară ofertele şi întocmeşte contractile; 

 Întocmeşte documentele necesare înscrierii cursanţilor la cursurile centrului şi 

documentele legate de cursuri şi finalizarea acestora; 

 Asigură evidenţa elevilor ce frecventează cursurile, întocmirea foilor matricole şi a 

tuturor celorlalte documente de studii şi eliberează documente de studii; 

 Colectează şi încasează taxele şcolare şi tarifele pentru realizarea unor spectacole şi 

prestări servicii sau pentru alt gen de manifestări cât şi tarifele pentru produsele 

valorificate de Centru;  

 Păstrează şi utilizează ştampilele şi sigiliile instituţiei; 

 Răspunde de întocmirea documentelor ce fac obiectul aprovizionării instituţiei cu resurse 

tehnice şi materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii şi asigurării condiţiilor optime 

de lucru; 

 Ţine evidenţa tehnico-operativă a obiectelor de inventar, mijloacelor fixe, materialelor, 

conform reglementărilor în vigoare; 

 Întocmeşte documentaţia cu privire la obiectele de inventar şi mijloacele fixe, uzate fizic 

şi moral şi propune demararea operaţiunilor de casare sau declasare; 

 Procură, în limitele necesarului aprobat, materialele administrativ-gospodăreşti, cu 

respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice; 

 Gestionează activele aflate în patrimonial instituţiei conform legislaţiei în vigoare; 

 Primeşte materialele care se aprovizionează, verifică cantităţile indicate în documentele 

care însoţesc şi controlează cât este posibil calitatea acestora; 

 Răspunde de depozitarea materialelor în bune condiţii pentru a se evita degradarea, 

respectându-se şi normele de protecţia muncii şi PSI; 

 Răspunde de arhivarea documentelor şi de păstrarea arhivei în bune condiţii; 

 Răspunde de înregistrarea, organizarea şi păstrarea documentelor ce alcătuiesc arhiva 

instituţiei; 

 Organizează activităţile de registratură şi corespondenţă, primirea şi înregistrarea tuturor 

documentelor interne sau dinafara instituţiei, prezentarea acestora conducerii instituţiei 

pentru repartizare sau semnare, asigură distribuirea şi expedierea acestora; 

 Redactează, înregistrează şi expediază corespondenţa şi întocmeşte mapa managerului şi 

repartizează documentele în interiorul Centrului; 

 Întocmeşte fişa activităţii zilnice a autoturismelor aflate în dotarea Centrului, urmărind 

încadrarea consumului de carburanţi în normativul de cheltuieli ale instituţiilor publice; 

 Ţine evidenţa, întocmeşte şi verifică corectitudinea completării ordinelor de deplasare 

dispuse de manager; 

 Verifică şi ţine evidenţa tuturor documentelor intrate sau ieşite din instituţie; 

 Ţine evidenţa delegaţiilor, foilor de drum şi orice alte documente necesare bunei 

desfăşurări a activităţii, cerute de şefii ierarhici superiori; 

 Organizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică; 

 Realizează și întocmește documentația cu privire la achiziții directe din catalogul 

electronic de achiziții publice;  

 Întocmeşte documentaţiile solicitate de Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină transmisă de conducerea instituţiei, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare; 

 

Art. 20 Serviciul administrare, promovare și valorificare a produselor și serviciilor 

cultural – artistice este format din compartimentele: 

 - Administrativ 

 - Promovare și valorificare 

- Scenotehnică 



 Serviciul are următoarele atribuții:  

Compartimentul Administrativ: 

 Redactează, înregistrează şi expediază corespondenţa, întocmeşte mapa managerului şi 

repartizează documentele în interiorul Centrului; 

 Planifică şi coordonează activităţile administrative, curăţenie, protocol, corespondenţă; 

 realizează zilnic revista presei şi întocmeşte dosarul cu evenimentele culturale apărute în 

presă; 

 verifică şi ia măsuri de completare a condicii de prezenţă şi completează fişa de pontaj a 

angajaţilor Centrului; 

 urmăreşte şi execută activitatea de exploatare şi reparare a mijloacelor de transport şi 

urmăreşte încadrarea în consumurile de combustibil normat al autoturismelor şi se ocupă 

de actele necesare parcului auto;   

 verifică instalaţiile din spaţiile Centrului, notează defectele şi întocmeşte referate de 

necesitate a materialelor pentru reparaţii; 

 organizează şi răspunde de întreţinerea şi curăţenia locurilor de muncă, a echipamentelor 

de birou, a spaţiului de desfăşurare a activităţii Centrului; 

 participă la derularea procedurilor de implementare în bune condiţii a proiectelor şi 

programelor Centrului; 

 participă la buna desfăşurare a tuturor etapelor de implementare a programelor şi 

proiectelor, 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă cu 

prevederile legale. 

Compartimentul Promovare și valorificare: 

 participă la derularea procedurilor de implementare în bune condiţii a proiectelor şi 

programelor Centrului, 

 participă la buna desfăşurare a tuturor etapelor de implementare a programelor şi 

proiectelor, 

 se informează în permanenţă cu privire la accesarea fondurilor nerambursabile pentru 

domeniul cultural şi întocmeşte documentaţia necesară accesării acestor fonduri, 

 colaborează cu partenerii din ţară şi de peste hotare în vederea elaborării şi promovării de 

proiecte culturale în cadrul cărora Centrul este beneficiar sau partener, 

 iniţiază proiecte de promovare, conservare şi valorificare a Patrimoniului Cultural 

Naţional material şi imaterial, 

 îşi îmbunătăţeşte permanent pregătirea profesională şi nivelul de cunoştinţe de 

specialitate şi participă la cursuri de instruire, seminarii, perfecţionări, 

 organizează activităţi de promovare a serviciilor Centrului în vederea atragerii de venituri 

proprii, 

 realizarea materialelor publicitare necesare serviciilor şi compartimentelor din cadrul 

Centrului, 

 propune spre editare lucrări de specialitate, în format tipărit sau digital, cu scopul de a 

populariza cultura Judeţului Alba pe plan local, naţional şi internaţional, 

 propune spre editare CD-uri şi DVD-uri cu produsele şi serviciile cultural-artistice ale 

instituţiei, în vederea atragerii de venituri proprii, promovarea şi valorificarea 

Patrimoniului Cultural Naţional, 

 întocmeşte programe de sală, comunicări, referate şi studii de specialitate în vederea 

valorificării lor pe plan naţional şi internaţional, 

 realizează arhiva instituţiei structurată pe domeniile foto, video, arhiva tipărită şi arhiva 

digitală, 

 redactează materiale de presă sau materiale informative pentru relaţia cu presa, 

 colaborează cu instituţii de profil din ţară şi de peste hotare, 

 aplică mijloace de cercetare sondaje, chestionare privind activitatea instituţiei, 

 asigură schimburile interinstituţionale în ceea ce priveşte publicaţiile de specialitate, 

 organizează activitatea curentă a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, a Editurii ,,Augustin 

Bena”, a Bibliotecii online ,,Augustin Bena”, precum şi a Mediatecii ,,Augustin Bena”, 

 organizează activitatea curentă a Centrului de excelență în fotografie ,,Samoilă Mârza”; 

 Realizează grafica materialelor de promovare necesare serviciilor şi compartimentelor 



din cadrul Centrului; 

 Asigură buna vizibilitate și promovare a serviciilor și produselor instituției în mediul 

online (site-uri web, rețele de socializare, aplicații android și IOS); 

 Realizează şi stochează informaţii pe hârtie, prin înregistrări foto, audio sau video sau pe 

orice alt tip de suport pentru arhivare şi promovare; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă cu 

prevederile legale. 

 

Compartimentul Scenotehnică: 

 participă la derularea procedurilor de implementare în bune condiţii a proiectelor şi 

programelor Centrului, 

 participă la buna desfăşurare a tuturor etapelor de implementare a programelor şi 

proiectelor, 

 îşi îmbunătăţeşte permanent pregătirea profesională şi nivelul de cunoştinţe de 

specialitate şi participă la cursuri de instruire, seminarii, perfecţionări, 

 organizează activităţi de promovare a serviciilor Centrului în vederea atragerii de venituri 

proprii, 

 colaborează cu instituţii de profil din ţară şi de peste hotare, 

 ia parte cu echipamentul de scenotehnică (scenă, sistem de sonorizare) la proiectele în 

care instituția are calitatea de organizator, coproducător, partener și/sau colaborator, 

 Realizează sonorizări indoor pentru evenimentele cultural-artistice proprii sau ale 

partenerilor, în colaborare cu celelalte servicii din instituție; 

 generează venituri proprii pentru instituție, prin prestarea de servicii autorizate, în baza 

taxelor și tarifelor aprobate de Consiliul Județean Alba, 

 răspunde de buna exploatare a echipamentelor de scenotehnică (scenă, sistem de 

sonorizare),  

 răspunde de buna exploatare a utilajelor, autoturismelor, autoutilitarelor, remorcilor etc. 

din dotarea instituției, utilizate la evenimentele cultural-artistice, 

 îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă cu 

prevederile legale. 

 

Art. 21 Serviciul Cercetare, conservare și valorificare Patrimoniu Cultural material 

și imaterial este compus din compartimentele:  

  - Compartimentul Etnografie și folclor românesc 

  - Compartimentul Minorități Naționale 

 Serviciul are următoarele atribuții: 

Compartimentul Etnografie și folclor românesc 

 evidenţa, clasarea, conservarea, restaurarea, protejarea şi punerea în valoare a bunurilor 

culturale; 

 coordonează activitatea de cercetare, evidenţă, conservare - restaurare şi punere în 

valoare a bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural national material și imaterial; 

 propune activităţi şi programe de descoperire, cercetare, evidenţă, protejare şi punere în 

valoare a bunurilor culturale; 

 colaborează, în exercitarea atribuţiilor sale, cu asociaţiile de colecţionari, uniuni de 

creatori, instituţii şi organisme cu activitate în domeniu;  

 sprijină organizarea şi realizarea activitaţilor de promovare turistică a obiectivelor 

culturale din Județul Alba;  

 sprijină şi organizează congrese, colocvii, simpozioane şi alte acţiuni similare, în 

domeniul promovării patrimoniului cultural;  

 dezvoltă relaţii de colaborare cu organizaţii naţionale şi internaţionale cu activitate 

relevantă în domeniu.  

 elaborează strategii, programe şi proiecte în domeniul patrimoniului imaterial;  

 colaborează, în condiţiile legii, cu instituţii, organisme şi persoane cu atribuţii în 

domeniile patrimoniului imaterial, din ţară şi din străinătate;  

 propune şi după caz, iniţiază, lucrări ştiinţifice, în scopul asigurării accesului la informaţii 

de specialitate în domeniile patrimoniului cultural imaterial, cu sprijinul şi în colaborare 



cu alte instituţii, organe şi organisme competente, conform prevederilor legale în vigoare; 

 organizează activitatea Sistemului de certificare a calității produselor și serviciilor 

culturale tradiționale din Județul Alba; 

 îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă cu 

prevederile legale. 

Compartimentul Minorități Naționale 

 concepe, organizează şi propune spre aprobare realizarea unor programe, proiecte şi 

manifestări culturale privind cercetarea, salvarea, protecţia, conservarea, dezvoltarea şi 

valorificarea creaţiei culturale, lingvistice, ştiinţifice a minorităţilor naţionale din 

România;  

 iniţiază şi acordă sprijin de specialitate, direct sau în colaborare cu alte instituţii publice 

de cultură, cu alte instituţii specializate, cu organizaţii neguvernamentale sau colaboratori 

externi, pentru elaborarea unor studii, cercetări şi sinteze privind cultura minorităţilor 

etnice şi interferenţele culturale dintre cultura acestora şi cea română;  

 sprijină sau iniţiază organizarea de simpozioane, colocvii, mese rotunde, având ca temă 

cultura minorităţilor naţionale;  

 contribuie la asigurarea circulaţiei informaţiilor privind cultura minorităţilor naţionale şi 

la promovarea politicii de toleranţă prin intermediul mass-mediei, în cadrul proiectelor 

implementate;  

 sprijină, potrivit legii și regulamentelor de organizare și funcționare, publicarea revistelor 

de cultură, publicaţiile şi alte tipărituri în limbile minorităţilor naţionale, în scopul 

valorificării vieţii spirituale, a tradiţiilor şi creaţiilor culturale aparţinând minorităţilor 

naţionale;  

 încurajează şi sprijină, împreună cu serviciile/compartimentele din instituție, schimburile 

de informaţii între persoane fizice, instituţii de cultură şi organizaţii neguvernamentale 

aparţinând minorităţilor etnice, din Județul Alba, din ţară şi din străinătate;  

 iniţiază şi/sau acordă sprijin metodologic pentru organizarea unor programe, proiecte, 

acţiuni sau manifestări de etnocultură, arte vizuale, muzică, teatru etc, prin: cercetare de 

arhivă şi de teren, concursuri, festivaluri, spectacole, turnee artistice, tabere de creaţie, 

expoziţii, alte acţiuni de interes județean sau național pentru minorităţile naţionale;  

 iniţiază consultări cu uniunile reprezentative ale minorităţilor etnice în vederea 

cunoaşterii şi sprijinirii obiectivelor culturale ale acestora;  

 propune organizarea de aniversări, comemorări, cu rezonanţă județeană și/sau naţională/ 

internaţională a unor evenimente istorice şi a unor personalităţi marcante aparţinând 

culturii minorităţii naţionale;  

 sprijină pregătirea profesională a specialiştilor şi creatorilor cu prezenţă activă în viaţa 

culturală a minorităţilor naţionale prin asigurarea accesului acestora la diferite forme de 

perfecţionare, în ţară şi în străinătate;  

 îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă cu 

prevederile legale. 

 

Art. 22 Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena” 

 (1) Este condus de un şef serviciu numit prin concurs organizat în conformitate cu 

prevederile legale. Acesta are următoarele responsabilităţi: 

 Propune spre aprobarea directorului-manager proiectul planului de şcolarizare cu 

cursurile de formare în domeniul artelor şi meşteşugurilor; 

 Coordonează şi răspunde de activitatea serviciului din subordine; 

 Implementează şi actualizează Codul de control intern/managerial în serviciul pe care îl 

conduce; 

 Face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii claselor de arte şi meşteşuguri şi pentru 

restructurarea sau diversificarea ofertei culturale în vederea revitalizării, păstrării şi 

stimulării procesului de creaţie în toate domeniile artistice şi a meşteşugurilor; 

 Asigură elaborarea şi punerea în practică a proiectelor şi programelor de activitate ale 

serviciului; 

 Fundamentează şi propune spre aprobare structura spectacolelor, repertoriul şi 

desfăşurătorul manifestărilor culturale pe care le coordonează; 

 Evaluează în scris fiecare proiect al serviciului pe care îl conduce; 



 Concepe grafice de interasistenţă, ore deschise, audiţii muzicale, vizionări de spectacole, 

expoziţii, comunicări şi referate;  

 Face propuneri cu privire la nivelul taxelor de şcolarizare şi a taxelor de înscriere şi 

urmăreşte încasarea efectivă a acestora; 

 Răspunde în termenele stabilite la sarcinile venite în scris sau verbal de la şefii ierarhici 

superiori; 

 Întocmeşte fişele posturilor personalului din subordine şi le supune spre aprobare 

directorului-manager; 

 Evaluează personalul din subordine şi prezintă raportul de activitate anual sau de câte ori 

îi este solicitat de directorul-manager; 

 Accesează fonduri externe pentru proiectele şi programele serviciului pe care îl conduce; 

 Răspunde de resursele umane, materiale şi tehnice din serviciul pe care îl conduce; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la directorul-manager şi în 

concordanţă cu prevederile legale. 

(2) Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena” are în componență: 

- Compartimentul Arte tradiționale 

- Compartimentul Arte vizuale 

- Compartimentul Muzică 

- Compartimentul Dans 

și are următoarele atribuţii comune, cu aplicabilitate în domeniul de specialitate al fiecărui 

compartiment: 

 Organizează în parteneriat cu instituţii locale şi primării cursuri de formare şi 

perfecţionare în domeniul meşteşugurilor tradiţionale; 

 Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații; 

 Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în spațiile 

proprii și în alte spații; 

 Analizează şi stabileşte necesitatea deschiderii sau închiderii unor clase de meşteşuguri 

tradiţionale în funcţie de numărul de cursanţi şi de specificul zonei 

 Concepe şi organizează activitatea de predare la clasă; 

 Analizează şi stabileşte programele analitice de studiu, obligatorii pentru fiecare 

meşteşug în parte; 

 Propune şefilor ierarhic superiori programul de activităţi culturale pentru întregul an 

şcolar; 

 Asigură frecvenţa elevilor la cursuri şi la toate activităţile specifice şi plata taxelor 

şcolare, acolo unde este cazul; 

 Asigură desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ şi a examenelor anuale 

şi de final de ciclu de învăţământ; 

 Realizează evidenţa documentelor şcolare, planuri de lecţii, încheierea situaţiei şcolare a 

elevilor, desfăşurarea activităţilor metodice planificate, întocmirea graficului prezenţei 

elevilor, etc.; 

 Asigură acordarea de atestate la finalizarea cursurilor, în domeniile în care s-au pregătit 

cursanţii; 

 Asigură condiţiile tehnice necesare desfăşurării spectacolelor; 

 Iniţiază proiecte de conservare şi promovare a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale; 

 Participă la toate acţiunile culturale organizate de instituţie şi la acţiuni de culegere şi 

arhivare a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale; 

 Identifică şi atrage surse de finanţare pentru acţiunile culturale organizate; 

 Asigură îndrumarea metodologică a artiştilor din alte instituţii; 

 Iniţiază, organizează şi participă la acţiuni culturale  de nivel local, naţional şi 

internaţional specifice domeniului artelor; 

 Promovează cursanţii prin participarea la manifestări cultural-artistice;  

 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de 

specialitate, manifestări cultural-artistice;  

 Îndeplineşte orice alte sarcini pe care conducerea instituţiei le trasează, cu respectarea 

legilor în vigoare. 

 



Art. 23 Serviciile şi compartimentele artistice: 

 Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba cu 

compartimentele: 1) Orchestră, 2) Soliști vocali, 

 Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba, 

 Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului 

Alba 

 (1) Serviciile sunt conduse de câte un Șef Serviciu numit prin concurs organizat în baza 

legilor în vigoare, cu următoarele responsabilităţi: 

 coordonează şi răspunde de activitatea serviciului şi de repertoriul muzical abordat, atât 

din punct de vedere calitativ, cantitativ, cât şi a drepturilor de autor şi conexe, 

 elaborează şi ia parte la implementarea proiectelor şi programelor instituţiei, 

 întocmeşte fişele posturilor personalului din subordine şi le supune spre aprobare 

managerului, 

 propune nivelul de evaluare a personalului din subordine, 

 prezintă Raportul de activitate şi orice alte documente ori de câte ori sunt solicitate de 

manager, 

 fundamentează şi evaluează în scris fiecare proiect al serviciului pe care îl conduce, 

 identifică şi accesează împreună cu compartimentul de specialitate surse de finanţare 

pentru proiectele şi programele serviciului pe care îl conduce, 

 participă la schimburi culturale, ştiinţifice, artistice organizate de instituţii similare din 

ţară şi din străinătate, 

 iniţiază şi coordonează proiecte de parteneriat cu alte instituţii sau cu ONG-uri culturale, 

 iniţiază proiecte de educaţie artistică şi educaţie culturală a copiilor şi tinerilor din Judeţul 

Alba, 

 asigură îndrumarea metodologică a formaţiilor artistice din judeţ, 

 colaborează strâns cu celelalte servicii şi compartimente din instituţie, 

 răspunde de resursele umane şi materiale din serviciul pe care îl conduce, 

 îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager. 

 

 (2) Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba este compus 

din Compartimenul Orchestră și Compartimentul Soliști vocali. 

Serviciul are următoarele atribuţii comune, cu aplicabilitate pentru toți angajații din cele 2 

compartimente, fiecare în specialitatea sa (de exemplu: solist vocal, solist instrumentist taragot, 

artist instrumentist acordeon, artist instrumentist contrabas, artist instrumentist vioară etc.) 

 Descarcă de sarcină etno-folclorică - folclor muzical și literar, localităţile din Judeţul 

Alba, prin angajaţii proprii sau în parteneriat cu specialişti din ţară, 

 Iniţiază şi contribuie la derularea de proiecte de conservare şi promovare a culturii 

tradiţionale; 

 Iniţiază, organizează şi participă la colaborări, schimburi culturale, ştiinţifice, artistice, 

organizate de instituţii de cultură din judeţ, ţară şi străinătate, 

 Iniţiază şi derulează proiecte cu caracter cultural-artistic, educativ, în organizare proprie 

sau în colaborare cu celelalte servicii şi compartimente, 

 Susţine iniţiative de experimentare a noi modalităţi de expresie artistică în strânsă 

corelare şi legătură cu programul minimal de acţiuni al Centrului, 

 Culege, valorifică şi pune în scenă material folcloric local şi naţional, românesc şi al 

etniilor din judeţul Alba, 

 Contribuie la producerea, editarea şi difuzarea de înregistrări video, precum şi alte 

produse culturale, 

 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de 

specialitate; 

 Prestează servicii culturale publice în judeţ, în ţară şi în străinătate, 

 Participă la toate manifestările cultural-artistice organizate de instituţie, 

 Asigură acordarea asistenţei metodice şi de specialitate pentru activităţile desfăşurate în 

aşezămintele culturale din judeţ, pentru instructorii şi coordonatorii formaţiilor artistice 

de amatori sau pentru orice alte instituţii sau organizaţii de profil, 

 Organizează evenimente cultural-artistice de promovare a culturii şi de educaţie a 



tinerilor, 

 Întreţinerea curentă şi curăţirea echipamentului din dotare (costume, încălţăminte, 

instrumente, accesorii etc.), 

 Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații; 

 Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în spațiile 

proprii și în alte spații; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină transmisă de conducerea instituţiei, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

 (3) Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba are următoarele atribuţii: 

 Organizează şi susţine orice gen de manifestări culturale care duc la realizarea 

obiectivelor Centrului şi vizează activitatea compartimentului; 

 Organizează programe şi proiecte ce vizează concerte, spectacole educative, concursuri, 

cursuri de măiestrie şi ateliere muzicale, audiţii muzicale, seminarii, colocvii etc. de 

muzică de fanfară; 

 Realizează înregistrări audio-video în limita bugetului alocat sau prin atragerea de 

fonduri externe; 

 Iniţiază colaborări cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, cu instituţii publice, 

culte, ONG-uri, etc.;  

 Asigura buna organizare a activităţii de repetiţii şi concerte a fanfarei;  

 Se îngrijeşte şi răspunde de buna păstrare a partiturilor, cărţilor, broşurilor şi a altor 

materiale din dotarea fanfarei; 

 Propune achiziţionarea de materiale muzicale, partituri, cărţi, broşuri, necesare bunei 

desfăşurări a activităţii; 

 Editează şi multiplică partituri aflate în domeniul public în vederea realizării activităţii 

Centrului; 

 Realizează dosarul de proiect sau program pentru fiecare activitate culturală desfăşurată; 

 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de 

specialitate; 

 Întreţinerea curentă şi curăţirea echipamentului din dotare (instrumente şi costume); 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la conducerea instituţiei şi în 

concordanţă cu prevederile legale; 

 (4) Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba are 

următoarele atribuţii: 

 Organizează şi susţine concerte orchestral camerale, recitaluri de muzică de cameră, de 

muzică sacră şi orice gen de concerte care duc la realizarea obiectivelor Centrului; 

 Organizează programe şi proiecte ce vizează concerte, spectacole educative, concursuri, 

cursuri de măiestrie şi ateliere muzicale, audiţii muzicale, seminarii, colocvii etc.; 

 Realizează înregistrări audio-video în limita bugetului alocat sau prin atragerea de 

fonduri externe; 

 Iniţiază colaborări cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, cu instituţii publice, 

culte, ONG-uri, etc.; 

 Colaborează şi participă la toate programele şi proiectele Centrului;  

 Propune lista de artişti colaboratori în vederea bunei desfăşurări a activităţii Centrului; 

 Asigură legătura şi comunicarea cu artiştii angajaţi şi cu artiştii colaboratori înaintea, în 

timpul şi la încheierea activităţilor; 

 Asigura buna organizare a activităţii de repetiţii şi concerte a orchestrei de cameră şi 

evaluează în scris fiecare proiect; 

 Se îngrijeşte şi răspunde de buna păstrare a partiturilor, cărţilor, broşurilor, materialelor 

de orchestră şi a altor material din dotare; 

 Propune achiziţionarea de materiale muzicale, partituri, cărţi, broşuri, necesare bunei 

desfăşurări a activităţii; 

 Editează şi multiplică partituri aflate în domeniul public în vederea realizării activităţii 

Centrului; 

 Realizează dosarul de proiect sau program pentru fiecare activitate culturală desfăşurată;  

 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de 

specialitate; 



 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la conducerea instituţiei şi în 

concordanţă cu prevederile legale. 

 

 

CAPITOLUL VI – PATRIMONIUL 

 

Art. 24 Patrimoniul Centrului este alcătuit din bunuri, mijloace fixe, obiecte de inventar 

aflate în proprietatea publică a judeţului Alba, pe care le gestionează potrivit legii. 

Art. 25 Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, sponsorizări, 

precum şi prin preluarea în regim de comodat, donaţie sau prin transfer, cu acordul părţilor, de 

bunuri, din partea unor instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, a unor persoane 

juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară şi străinătate. 

Art. 26 Bunurile imobile aflate în administrare se gestionează potrivit dispoziţiilor legale 

în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie în vederea 

păstrării integrităţii acestora. 

Art. 27 Pentru funcţionarea în bune condiţii, Centrul poate dispune, în conformitate cu 

prevederile legale, de mijloace de transport, aparatură şi instrumentar pentru activitatea specifică, 

mijloace tehnice pentru imprimare şi multiplicare, costume şi instrumente pentru formaţii 

artistice. 

 

CAPITOLUL VII - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

Art. 28 Centrul are buget propriu de venituri şi cheltuieli care se aprobă de Consiliul 

Judeţean Alba.  

Art. 29 Finanţarea se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul 

Consiliului Judeţean Alba, precum şi din alte surse potrivit O.U.G. 118/2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, actualizată. 

Art. 30 Ministerul Culturii, alte autorităţi publice centrale şi autorităţile administraţiei 

publice locale pot susţine material şi financiar realizarea de programe şi proiecte ale Centrului. 

Art. 31 Veniturile proprii realizate provin din:  

 Taxe încasate de la cursurile de formare şi educaţie permanentă; 

 Taxe de înscriere la cursuri de măiestrie şi la concursuri; 

 Prestări servicii artistice, culturale şi/sau de divertisment; 

 Bilete de intrare la evenimentele organizate, 

 Comercializarea de obiecte de artă, de artizanat, obiecte meşteşugăreşti, tipărituri şi 

imprimări pe orice fel de suport realizate în cadrul Centrului; 

 Alte activităţi ce se încadrează în obiectul de activitate al Centrului. 

Art. 32 Veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru finanţarea proiectelor şi 

programelor cultural ale Centrului. 

 

CAPITOLUL VIII - DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 33 Regulamentul se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, eventualele 

modificări şi completări urmând aceeaşi procedură. 

Art.34(1) Salariaţii Centrului sunt obligaţi să cunoască şi să aplice prezentul Regulament; 

(2) După aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba, şefii de servicii sunt obligaţi să 

prezinte Regulamentul subalternilor din serviciul pe care-l conduc. 

Art. 35 Modificarea sau completarea Regulamentului se face ori de câte ori este nevoie. 

Art. 36 Urmare a aprobării Regulamentului, compartimentul Resurse Umane va actualiza 

fişele fiecărui post. 

Art. 37 Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale din domeniile de 

activitate specifice. 

Art. 38 Prezentul Regulament se aplică de la data aprobării lui de către Consiliul 

Judeţean Alba. 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării  

Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 

 

 

Statul de funcţii al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba a fost aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 277/25 octombrie 2018 privind aprobarea modificării 

Statului de funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, iar Organigrama şi 

Regulamentul de organizare şi funcţionare au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 203/26 iulie 2018 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi a 

Reglamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.  

Pentru îndeplinirea atribuţiilor generale, implementarea programelor şi proiectelor din 

anii 2019-2020, dezvoltarea instituţională precum şi pentru aplicarea planului de management, 

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba propune reorganizarea instituţiei fără modificarea 

numărului de posturi aprobat. 

În urma reorganizării, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba va funcționa cu 

următoarele servicii şi compartimente: Compartimentul  financiar – contabil, Serviciul 

administrare, promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural-artistice 

(Compartimentul Administrativ, Compartimentul Promovare şi valorificare, Compartimentul 

Scenotehnică), Serviciul cercetare, conservare și valorificare patrimoniu cultural material și 

imaterial (Compartimentul Etnografie şi Folclor românesc, Compartimentul Minorităţi 

Naţionale), Serviciul școala de arte și meșteșuguri ,,Augustin Bena” (Compartimentul Arte 

tradiţionale, Compartimentul Arte vizuale, Compartimentul Muzică), Serviciul ansamblul 

folcloric „Augustin Bena” a Județului Alba (Compartimentul Orchestră, Compartimentul Solişti 

vocali), Serviciul fanfara „Augustin Bena” a Județului Alba şi Compartimentul orchestra de 

cameră „Augustin Bena” a Județului Alba. 

Având în vedere modificările aduse se impune actualizarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, conținutul acestuia fiind prevăzut 

în anexa nr. 3 a proiectului de hotărâre. 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

organigrama şi statul de funcții ale instituțiilor și serviciilor publice județene din subordine se 

aprobă prin hotărâre a consiliului județean, motiv pentru care am inițiat, proiectul de hotărâre 

înregistrat cu nr. 121 din 28 mai 2019. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                                                                                         

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 10731/ 28.05.2019 

      

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării 

Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 

Conform 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 Consiliul județean are 

“atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, 

ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 

autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare 

ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean 

şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

 Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba a solicitat, prin adresa nr. 1073 din 27 mai 

2019, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 10700/27 mai 2019, aprobarea 

reorganizării instituţiei, după cum urmează: 

Compartimentul financiar contabil va funcţiona cu următoarele posturi: 

- inspector de specialitate gradul IA, studii superioare - 3 posturi 

- referent treapta I, studii medii – 1 post 

 

- înființarea în cadrul Serviciului Administrare, promovare și valorificare a produselor și 

serviciilor cultural-artistice (serviciu coordonat de un şef serviciu gr. I) a compartimentelor: 

Compartimentul Administrativ, Compartimentul Promovare și valorificare, 

Compartimentului Scenotehnică; 

Compartimentul Administrativ va funcţiona cu următoarele posturi:  

- referent de specialitate gr. I, studii superioare – 1 post 

- îngrijitor, studii generale – 1 post  

- îngrijitor, studii medii – 1 post  

Compartimentul Promovare și valorificare va funcţiona cu următoarele posturi: 

- referent gr. I, studii superioare – 1 post 

- grafican gr. I, studii superioare – 1 post 

- secretar PR, studii superioare, gr. I – 1 post  

Compartimentul Scenotehnică va funcţiona cu următoarele posturi: 

- referent tr. IA, studii medii – 1 post 

- şofer I, studii medii – 1 post 

- producător delegat gr.I, studii superioare – 1 post 

 

- înființarea Serviciului Cercetare, conservare și valorificare Patrimoniu Cultural 

material și imaterial (ca structură de organizare și funcționare, fără șef de serviciu sau 

altă funcție de conducere) cu două compartimente: Compartimentul Etnografie și 

Folclor românesc și Compartimentul Minorități Naționale; 

Compartimentul Etnografie și Folclor românesc va funcţiona cu următoarele posturi: 

- referent gr. IA, studii superioare – 1 post 

- operator imagine, tr. I, studii medii – 0,5 post 

Compartimentul Minorități Naționale va funcţiona cu următoarele posturi: 

- documentarist gr. I, studii superioare – 1 post 

 

- înființarea în cadrul Serviciului Școala de arte și meșteșuguri ,,Augustin Bena” 

(serviciu coordonat de un şef serviciu gr. I) a compartimentelor: Compartimentul Arte 

tradiționale, Compartimentul Arte vizuale, Compartimentul Muzică, Compartimentul 

Dans; 

Compartimentul Arte tradiționale va funcţiona cu următoarele posturi: 

- instructor tr. II, studii medii – 1 post 



- instructor tr. II, studii medii – 0,5 post 

- instructor tr. II, studii medii – 1 post 

Compartimentul Arte vizuale va funcţiona cu următoarele posturi: 

- expert gr. I, studii superioare – 2 posturi 

- instructor tr. III, studii medii – 1 post 

Compartimentul Muzică va funcţiona cu următoarele posturi: 

- expert gr. II, studii superioare – 1,5 posturi 

- expert gr. I, studii superioare – 1 post 

Compartimentul Dans va funcţiona cu următoarele posturi: 

- expert gr. II, studii superioare – 1 post 

 

- înființarea în cadrul Serviciului Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Județului 

Alba (serviciu coordonat de un şef serviciu gr. I) a următoarelor compartimente: 

Compartimentul Orchestră și Compartimentul Soliști vocali; 

Compartimentul Orchestră va funcţiona cu următoarele posturi: 

- artist instrumentist gr. IA, acordeon, studii superioare – 1 post 

- artist instrumentist gr. I, studii superioare -2 posturi 

- artist instrumentist gr. IA studii superioare – 3 posturi 

- artist instrumentist gr. IA, braci, studii superioare – 1 post 

- solist instrumentist, tr. I, studii medii – 3 posturi 

Compartimentul Soliști vocali va funcţiona cu următoarele posturi: 

- solist vocal tr. I, studii medii – 4 posturi 

- solist vocal gr. IA, studii superioare - 2 posturi 

Celelalte structuri din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba rămân 

nemodificate. Modificările intervenite asupra Statului de funcţii al Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba nu duc la modificarea numărului de posturi față de structura aprobată 

anterior. 

În Organigrama Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” se includ următoarele structuri 

funcționale: Centrul de Excelență în fotografie ,,Samoilă Mârza”, Sistemul de certificare a 

calității produselor și serviciilor culturale tradiționale, Editura Centrului de Cultură ,,Augustin 

Bena”, Casa de Discuri ,,Augustin Bena”, Editura Muzicală a Centrului de Cultură ,,Augustin 

Bena”.  

Ca urmare a modificărilor aduse Organigramei şi Statului de funcţii se impune actualizarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. 

Art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare, prevede: 

”Autorităţile administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează aşezămintele culturale, 

instituţii publice, aprobă pentru acestea, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de 

urgenţă: 

a) regulamentele de organizare şi funcţionare proprii; 

b) numărul de posturi; 

c) statul de funcţii; 

d) bugetul de venituri şi cheltuieli.” 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea reorganizării 

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, înregistrat cu nr. 121 din 28 mai 2019. 

 

 

Şef birou, 

Horaţiu Zaharia SUCIU 

 

 

        

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a Plăcilor omagiale achiziționate  

de către Consiliul Județean Alba în cadrul acțiunilor destinate Sărbătoririi Centenarului 

Marii Uniri către unitățile administrativ teritoriale din Județul Alba 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna mai 2019; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a 

Plăcilor omagiale achiziționate de către Consiliul Județean Alba în cadrul acțiunilor destinate 

Sărbătoririi Centenarului Marii Uniri<  

- raportul de specialitate nr. 10745/28 mai 2019 al Serviciului investiții, dezvoltare, 

promovare patrimonială și managementul instituțiilor de cultură din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. c, art. 121 alin. 1 și art. 121 alin. 2 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 aprobǎ transmiterea fǎrǎ platǎ a Plăcilor omagiale achiziționate de către 

Consiliul Județean Alba în cadrul acțiunilor destinate Sărbătoririi Centenarului Marii Uniri către 

unitățile administrativ teritoriale din Județul Alba 

 Art. 2. Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul 

instituțiilor de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va 

încheia Protocolul de predare - preluare cu fiecare unitate administrativ-teritorială din judeţul 

Alba conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri, în termen de 60 de zile de la data 

adoptării hotărârii. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor de cultură din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Unităţilor Adminis trativ Teritoriale din judeţul Alba, 

Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi administrație publică, Direcţiei 

dezvoltare şi bugete, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul 

instituțiilor de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

               AVIZAT, 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 122 

Alba Iulia, 28 mai 2019 



ROMÂNIA                 ROMÂNIA                                                                                                                    

JUDEȚUL ALBA             Municipiul, oraşul, comuna ……                                                            

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                

Nr.                                                                   Nr. 
 

PROTOCOL DE PREDARE - PRELUARE 

 

Capitolul I - Părțile 

Art. 1. 

 UAT Judeţul Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr.1, 

telefon 0258/813380, fax 0258/813325, cod fiscal 4562583, reprezentat prin domnul Ion 

DUMITREL, preşedinte, în calitate de parte care predă  

şi 

UAT ………….(denumirea unității administrativ - teritoriale), cu sediul .................., 

telefon,  cod fiscal ......................, reprezentată prin .......................(numele), funcția ..................în 

calitate de parte care preia, 

se încheie prezentul protocol de predare - preluare 

 

Capitolul II – Obiectul protocolului de predare – preluare 

 Art. 2.  

Obiectul prezentului protocol de predare – preluare este predarea din partea UAT Județul 

Alba a unei plăci omagiale cu următoarele caracteristici: 

 Material: alamă 

 Dimensiuni: Lățime - 33 cm, Înălțime – 60 cm, Grosime – 3 mm 

 Personalizare prin gravare 

 Valoare de inventar:  2588,25 lei 

Și preluarea acesteia de către UAT ……………………………… 

 

Capitolul III – Obligațiile UAT …………….. 

 Art. 3. 

UAT ………………….are obligația de a păstra pe perioadă nedeterminată placa 

omagială, de a păstra destinația și funcțiunea inițială a acesteia.  

 Prezentul protocol de predare – predare s-a încheiat azi ………………………         

    UAT Județul Alba prin                                              UAT  

     Consiliul județean Alba     

             Preşedinte,      

        Ion DUMITREL 

 

    Administrator public                       

   Dan Mihai POPESCU                                                                                                  

 

      Director executiv       

  Marian Florin AITAI 

      

         Director executiv 

        Liliana NEGRUȚ 

  

               Șef serviciu, 

  Cornelia FĂGĂDAR       

 

            Vizat  

           CFPP,           

 

            Vizat, 

     Consilier juridic 

 

           Intocmit, 

     Aurora Petronela LUCA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ  

a Plăcilor omagiale achiziționate de către Consiliul județean Alba în cadrul acțiunilor 

destinate Sărbătoririi Centenarului Marii Uniri  

către unitățile administrativ teritoriale din Județul Alba 

 

 

În anul 2018 România a sărbătorit 100 de ani de la formarea ca stat prin unirea 

provinciilor românești cu Vechiul Regat la României. Acest moment istoric a fost desăvârșit la 

Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918, când prin unirea Transilvaniei la Vechiul Regat s-a finalizat     

acest proces început în luna martie 1918.  

Pentru sărbătorirea acestui eveniment important, precum și pentru a onora personalitățile 

de pe teritoriul actualului județ Alba care au contribuit la făurirea Marii Uniri au fost realizate 78 

de plăci omagiale cuprinzând numele personalităților care au contribuit la făurirea României 

Mari, în funcție de unitatea administrativ teritorială de proveniență din județul Alba, aceste plăci 

fiind montate pe clădirea care găzduiește primăria unității administrativ teritoriale sau pe o altă 

clădire emblematică din comună/oraș/municipiu. Astfel în data de 20 noiembrie 2018, dată la 

care în anul 1918 s-a stabilit că desăvârșirea unității românilor va avea loc la Alba Iulia, a avut 

loc o dezvelire simultană a celor 78 de plăci omagiale în fiecare municipiu, oraș sau comună din 

Județul Alba, în prezența unui reprezentant al administrației județului, precum și reprezentanților 

administrației din respectiva unitate administrativ teritorială, a altor personalități și locuitori.  

În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare,  iniţiez prezentul proiectul de hotǎrâre 

privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a Plăcilor omagiale achiziționate de către Consiliul 

județean Alba în cadrul acțiunilor destinate Sărbătoririi Centenarului Marii Uniri către unitățile 

administrativ teritoriale din Județul Alba înregistrat cu nr. nr.122 din 28.05.2019 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială 

și managementul instituțiilor de cultură 

Nr. 10745/28.05.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ  

a Plăcilor omagiale achiziționate de către Consiliul județean Alba în cadrul acțiunilor 

destinate Sărbătoririi Centenarului Marii Uniri 

către unitățile administrativ teritoriale din Județul Alba 

 

Anul 2018 a fost un an cu semnificații deosebite pentru România, împlinindu-se o sută de 

ani de la făurirea României Mari.  

Având în vedere faptul că teritoriul județului Alba cuprinde un număr de 78 de unități 

administrativ teritoriale constând în municipii, orașe și comune, pentru sărbătorirea acestui 

eveniment important, precum și pentru a onora personalitățile care au contribuit la făurirea Marii 

Uniri au fost achiziționate 78 de plăci omagiale personalizate cu numele personalităților care au 

contribuit la făurirea României Mari. Astfel fiecare placă corespunde unei unități administrativ 

teritoriale, este personalizată cu numele acesteia precum și cu numele reprezentanților acelui 

municipiu/oraș/comună la Marea Adunare Națională care a avut loc la Alba Iulia la 1 Decembrie 

1918. Aceste plăci au fost montate pe clădirea care găzduiește primăria unității administrativ 

teritoriale sau o altă clădire emblematică din comună/oraș/municipiu.  

Astfel în data de 20 noiembrie 2018, dată la care în anul 1918 s-a stabilit că desăvârșirea 

unității românilor va avea loc la Alba Iulia, a avut loc dezvelirea simultană a celor 78 de plăci 

omagiale în fiecare municipiu, oraș sau comună din Județul Alba, în prezența unui reprezentant 

al administrației județului, precum și reprezentanților administrației din respectiva unitate 

administrativ teritorială, a altor personalități și locuitori. Plăcile omagiale sunt din alamă, cu 

dimensiunile de Lățime - 33 cm, Înălțime – 60 cm, Grosime – 3 mm, personalizate prin gravare 

și având o valoare de inventar  2588,25 lei/placă omagială. 

Având în vedere cele de mai sus considerăm necesară și oportună transmiterea fără plată 

a acestor plăci omagiale către fiecare municipiu/oraș/comună, pe baza unui protocol de predare-

preluare. 

Administrator public, 

Dan Mihai POPESCU 

 

Șef serviciu, 

Fǎgǎdar Cornelia 

 

       Intocmit, 

                                                                            Aurora Petronela LUCA  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  

„Amenajare trotuare și acces în localitatea Mihalț - Județul Alba”, din tronsonul de drum 

județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș, 

aflat în administrarea temporară a Comunei Mihalț 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă ordinară din luna mai 2019; 

Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Amenajare trotuare și acces în localitatea Mihalț - Județul Alba”, 

din tronsonul de drum județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - 

Roșia de Secaș, aflat în administrarea temporară a Comunei Mihalț; 

- raportul de specialitate nr. 10901  din 29 mai 2018 al Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de : 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 94/12 aprilie 2019 privind aprobarea 

predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Mihalț a unui tronson din 

drumul județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu – Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de 

Secaș,  aflat  în intravilanul localității Mihalț, în vederea realizării de lucrări de  reparare, 

întreţinere, reabilitare și modernizare. 

- Contractul de administrare nr. 9899/3353/16.05.2019, încheiat între Consiliul Județean 

Alba și Consiliul local al comunei Mihalț prin care s-a predat în administrare temporară 

tronsonul din drum județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - 

Roșia de Secaș, proprietate publică a Județului Alba, situat în intravilanul localității Mihalț, 

identificat astfel: tronson din DJ 107B situat între pozițiile kilometrice km 8+400 - 10+700, cu 

destinația de drum județean; 

          Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. b și lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 22  și art. 22
1
 alin. 3, alin. 4, alin. 7 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 indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare 

trotuare și acces în localitatea Mihalț - Județul Alba”, din tronsonul de drum județean DJ 107 B: 

DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș, aflat în administrarea 

temporară a Comunei Mihalț, conform  anexei  - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcția gestionarea patrimoniului, 

Direcţia dezvoltare şi bugete și Direcția juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

al comunei Mihalț, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcției juridică şi administraţie publică 

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

Alba.                                   AVIZAT 

     PREŞEDINTE,         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                         Ion DUMITREL                            Vasile BUMBU 
Înregistrat cu nr. 123 

Alba Iulia, 29 mai 2019 



Anexa 1  la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr.  123 /29 mai  2019 
 

 

 

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

 „Amenajare trotuare și acces în localitatea Mihalț - Județul Alba” 

 

 

Beneficiar: UAT Comuna Mihalț 

Proiectant: S.C. 2 GMG CONSTRUCT SRL 

 

1. Indicatori economici: 

- valoarea totală a investiţiei 576.770,900 lei, inclusiv TVA: 

 din care C+M 525.980 lei, inclusiv TVA. 

- durata de execuție estimată: 6 luni. 

 

2. Indicatori tehnici:  

- Se vor executa sanțuri: 

 trotuare; 

 sanțuri trapezoidale pereate; 

 podețe acces în curți. 

- Categoria funcțională: trotuare 

- clasă tehnică: V 

- Lățimea trotuarelor: 0,75 – 1,20 m 

- Lățimea acostamentelor: 2 x 0,50 m 

- Panta transversală este de 1.0% (pantă unică) și 4% la acostamente 

- Categoria de importanță C – lucrări de importanță normală, conform H.G nr. 

766/1997 

 

 

                                     AVIZAT 

     PREŞEDINTE,         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                         Ion DUMITREL                            Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Amenajare trotuare și acces în localitatea Mihalț - Județul Alba”, din 

tronsonul de drum județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - 

Colibi - Roșia de Secaș, aflat în administrarea temporară a Comunei Mihalț 

 

 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

pentru obiectivul de investiții „Amenajare trotuare și acces în localitatea Mihalț” Județul Alba, 

din tronsonul de drum județean DJ 107 B, aflat în administrarea temporară a Comunei Mihalț. 

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene şi locale, în concordanță 

cu normele europene pentru această categorie de drumuri, constituie o prioritate a Consiliului 

Judeţean Alba. Strategia de dezvoltare a reţelei de drumuri are la bază în primul rând asigurarea 

circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi confort, asigurarea circulaţiei între oraşe şi municipii, 

precum şi între acestea şi reşedinţele de comuna.  

Sectoarele de drum județean situate în intravilanul localităţilor se suprapun, în general cu 

străzi ale localităților rurale. Situație similară se regăsește și pe DJ 107 B. Conform  Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, drumul județean DJ 107 B: DN 1 - 

Sântimbru - Galtiu –  Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș  se află cuprins în domeniul 

public al Județului Alba, la poziția cu nr. crt. 47, având lungimea de 22,000  km.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 94/12 aprilie 2019 a fost aprobată predarea 

temporară în administrarea Consiliul Local al Comunei Mihalț a tronsonului, situat între pozițiile 

kilometrice km 8+400 - 10+700,  din drumul județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu – 

Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș,  aflat  în intravilanul localității Mihalț, în vederea 

realizării de lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare.    

Trotuarele aferente tronsonul de drum județean  DJ 107B  menționat anterior, prezintă 

numeroase gropi și denivelări, iar sistemul de scurgere a apelor pluviale este nefuncțional. 

Amenajare trotuarelor și refuncționalizarea sistemului de scurgere a apelor pluviale vor 

satisface nevoile actuale şi de perspectivă ale utilizatorilor, reducerea costurilor de întreținere, cu 

un impact benefic asupra mediului. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul la 

iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 123 din  29 mai  2019. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
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Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Amenajare trotuare și acces în localitatea Mihalț - Județul Alba”, din 

tronsonul de drum județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - 

Colibi - Roșia de Secaș, aflat în administrarea temporară a Comunei Mihalț 

 

 

 

Conform art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi 

în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind 

inclusiv infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale Consiliului 

Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Potrivit OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 

judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între: 

a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile 

balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante 

legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante; 

b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună; 

c) reşedinţe de comună. 

         Drumul județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu –  Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia 

de Secaș, conform Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, se 

află cuprins în domeniul public al Județului Alba, la poziția cu nr. crt. 47, având lungimea de 

22,000  km. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 94/12 aprilie 2019 a fost aprobată predarea 

temporară în administrarea Consiliul Local al Comunei Mihalț a tronsonului, situat între pozițiile 

kilometrice km 8+400 - 10+700,  din drumul județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu – 

Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș,  aflat  în intravilanul localității Mihalț, în vederea 

realizării de lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare. 

Tronsonul de drum judeţean DJ 107B dat în administrarea Consiliului Local al Comunei 

Mihalț în vederea realizări investiției  „Amenajare trotuare și căi de acces” este poziţionat de la 

km 8+400 - 10+700,  respectiv în intravilanul localității Mihalț.  

Conform prevederilor art. 22
1
 alin. 4 din  O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local al comunei Mihalț are 

obligaţia respectării următoarelor condiţii: să nu modifice traseul drumului şi să nu impună 

restricţii de circulaţie fără acordul administratorului iniţial al drumului; să respecte normele de 

proiectare şi de execuţie, cel puţin pentru categoria drumului care a fost preluat; să aibă acordul 

prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul pentru reabilitare sau 

modernizare; … să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea 

amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului; să nu modifice încadrarea drumului din 

punctul de vedere al capacităţii portante, fără acordul administratorului iniţial al drumului.  

Prin soluția de proiectare adoptată în Studiul de fezabilitate s-a propus modernizarea 

trotuarelor și a sistemului de scurgere a apelor pluviale  aferente tronsonului  de drum cuprins 

între km 8+400 - 10+700.  

În urma studiilor geotehnice elaborate și a datelor de trafic, a fost adoptată următoarea 

propunere tehnico - economică: 

1. Indicatori economici: 

- valoarea totală a investiţiei 576.770,900 lei, inclusiv TVA: 



o din care C+M 525.980 lei, inclusiv TVA. 

- durata de execuție estimată: 6 luni. 

2. Indicatori tehnici:  

- Se vor executa: 

o trotuare; 

o sanțuri trapezoidale pereate; 

o podețe acces în curți. 

- Categoria funcțională: trotuare 

- clasă tehnică: V 

- Lățimea trotuarelor: 0,75 – 1,20 m 

- Lățimea acostamentelor: 2 x 0,50 m 

- Panta transversală este de 1.0% (pantă unică) și 4% la acostamente 

- Categoria de importanță C – lucrări de importanță normală conform H.G nr. 

766/1997. 

 

Conform prevederilor art. 8 alin. 16 din Contractul de administrare nr. 9899/3353/ 

16.05.2019, încheiat între Consiliul Județean Alba și Consiliul local al Comunei Mihalț prin care 

s-a predat în administrare temporară tronsonul din drum județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - 

Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș, proprietate publică a Județului Alba, situat în 

intravilanul localității Mihalț, identificat astfel: tronson din DJ 107B situat între pozițiile 

kilometrice km 8+400 - 10+700, cu destinația de drum județean,  Consiliul Local al Comunei 

Mihalț are obligația „Să prezinte, spre aprobarea Consiliului Județean Alba indicatorii tehnico- 

economici înainte de demararea procedurii privind achiziţia de lucrări, pentru tronsonul de 

drum care face obiectul prezentului contract”. 

Față de cele mai sus precizate propun adoptarea proiectului de hotărâre inițiat în 

considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea 

nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare și ale art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea domeniului public al  judeţului. 

.  

 

 

                 Director executiv , 
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