ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului,
asupra drumului judeţean DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) - Dumbrava - Câlnic

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al
judeţului, asupra drumului judeţean DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) - Dumbrava - Câlnic;
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) Dumbrava – Câlnic, respectiv Cad. 1; Cad. 1.1; Cad. 2, documentaţii realizate de S.C.
Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15.457 din
19 iulie 2019;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f, art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art.
287 lit. b şi art. 289 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean
DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) - Dumbrava - Câlnic, având suprafaţa totală identificată de 94248
mp., din care 26650 mp., intravilan, după cum urmează:
¾ Cad. 1.1 - Tronson DJ 670 C, km 0+012(0+000)=>km 10+036 Construcția C1 - pod la
km 0+024, având suprafața construită de 223 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 80 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.

nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) - Dumbrava
- Câlnic, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Săsciori, în intravilan, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 65 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
¾ Cad. 1 - Tronson DJ 670 C, km 0+036=> km 3+958, în suprafaţă totală de 43689 mp
din care 12623 intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la km
0+037, având suprafața construita de 5 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 670 C:
Săsciori (DN 67 C) - Dumbrava - Câlnic, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna
Săsciori, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 65 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
¾ Cad. 2 - Tronson DJ 670 , km 3+958=> km 7+525, în suprafaţă totală de 50243 mp,
din care 13711 intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) Dumbrava - Câlnic, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Câlnic, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. 65 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
Art. 2. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Sebeş, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în
favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra
imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Sebeş, înscrierea în Cartea Funciară a categoriei de folosinţă „drum
judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică
şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi
urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 158
Alba Iulia, 31 iulie 2019
Prezentul proiect de hotărâre:
¾ a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
¾ va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 16395/31 iulie 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului,
asupra drumului judeţean DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) - Dumbrava - Câlnic

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba a documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea
Funciară, ca primă înregistrare a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul
Alba, asupra drumului judeţean DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) - Dumbrava – Câlnic, ca bun
aparţinând domeniului public al judeţului.
II. Descrierea situaţiei actuale
Drumul judeţean DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) - Dumbrava - Câlnic, este cuprins în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, la poziţia cu
nr. 65.
Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică,
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Județul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 670C, în urma
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice
cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul
Județean Alba cu nr. 10334/22 mai 2019.
Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f, art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art.
287 lit. b şi art. 289 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările
ulterioare;
- Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
SC Topogecad S.R.L. Beiuş a întocmit documentaţii tehnice cadastrale de către S.C.
Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depuse și înregistrate la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 10334/22 mai 2019.
În urma verificării documentaţiei depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat faptul
că documentaţia tehnică topografică de identificare imobil, respectă limitele proprietăţilor,
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului,
asupra imobilelor identificate, care fac obiectul proiectului de hotărâre.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 158 din 31 iulie 2019.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR
Nr. 16398/31 iulie 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului,
asupra drumului judeţean DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) - Dumbrava - Câlnic
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în
data de 14 august 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” estimată a
avea loc în data de 29 august 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 158/31 iulie 2019 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al
judeţului, asupra drumului judeţean DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) - Dumbrava - Câlnic;
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) Dumbrava – Câlnic, respectiv Cad. 1; Cad. 1.1; Cad. 2, documentaţii realizate de S.C.
Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15.457 din
19 iulie 2019;
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 17133/12 august 2019
RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului,
asupra drumului judeţean DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) - Dumbrava – Câlnic
Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se
asigură de către consiliile judeţene.
Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria
funcţională de drum judeţean.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa
nr. 1;
Drumul judeţean DJ 670C a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 65.
Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz,
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”.
Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al
ANCPI nr. 700/2014.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
domeniului public al judeţului Alba, asupra unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 670C,
în urma identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii
tehnice cadastrale, de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează:
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1.1 - Tronson DJ 670 C, km 0+012(0+000)=>km
10+036 Construcția C1 - pod la km 0+024, având suprafața construită de 223 mp se află în
proprietatea Județului ALBA - domeniul public, iar terenul în suprafața de 80 mp se află în
proprietatea Statului Român, dministrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) - Dumbrava
– Câlnic, situat pe teritoriul administrativ al UAT Săsciori, în intravilan, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. crt. 65 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1 - Tronson DJ 670 C, km 0+036=> km 3+958, în
suprafaţă totală de 43689 mp din care 12623 intravilan, pe care se află Construcția C1,
reprezentând culeea podului de la km 0+037, având suprafața construita de 5 mp, aferent
sectorului din drumul judeţean DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) - Dumbrava – Câlnic, situat pe
teritoriul administrativ al UAT Săsciori, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 65 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 2 - Tronson DJ 670 , km 3+958=> km 7+525, în
suprafaţă totală de 50243 mp, din care 13711 intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean
DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) - Dumbrava – Câlnic, situat pe teritoriul administrativ al UAT

Câlnic, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 65 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice
cadastrale întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate
în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra
terenurilor mai sus menţionate, precum şi înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”,
asupra acestor imobile.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1),
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiilor tehnice cadastrale
întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş de către Consiliul Judeţean Alba va permite
depunerea documentaţiilor tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Alba, în vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT - Județului Alba în Cartea Funciară,
asupra drumului județean DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) - Dumbrava – Câlnic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea declasării și radierii din Inventarul bunurilor
care aparțin domeniului public al Județului Alba a drumului județean
DJ 107R: Stremț (DJ 750C) - Cetea - Benic (DJ 107K)
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea declasării și radierii
din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a drumului județean
DJ 107R: Stremț (DJ 750C) - Cetea - Benic (DJ 107K);
Ţinând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului local al comunei Stremț nr. 89/2018 privind încuviințarea cererii
adresată Consiliului Județean Alba pentru aprobarea încadrării unui tronson din drumul
județean DJ 107R din categoria funcțională de drum de interes județean în categoria
funcțională de drum de interes local - drum comunal și aprobarea transmiterii acestuia din
domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul
public al comunei Stremț și în administrarea Consiliului local al comunei Stremț.
- Hotărârii Consiliului local al comunei Galda de Jos nr. 46/2019 privind încuviințarea
cererii adresată Consiliului Județean Alba, pentru aprobarea încadrării unui tronson din
drumul judeţean DJ 107R din categoria funcțională de drum de interes județean în categoria
funcțională de drum de interes local - drum comunal și aprobarea transmiterii acestuia din
domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul
public al comunei Galda de Jos și în administrarea Consiliului local al comunei Galda de Jos.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 294 alin. 2 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 287 lit.
b, art. 289 şi art. 294 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă declasarea tronsonului din drumul județean DJ 107R: Stremț (DJ 750C)
- Cetea - Benic (DJ 107K), situat administrativ în comuna Stremț, județul Alba, având datele de
identificare prezentate în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri și încadrarea acestuia
în categoria funcţională de drum de interes local - drum comunal având indicativul DC 77.
Art. 2. Se aprobă declasarea tronsonului din drumul județean DJ 107R: Stremț (DJ 750C)
- Cetea - Benic (DJ 107K), situat administrativ în comuna Galda de Jos, județul Alba, având
datele de identificare prezentate în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri și încadrarea
acestuia în categoria funcţională de drum de interes local - drum comunal având indicativul DC
77.
Art. 3. Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Alba și din administrarea
Consiliului Județean Alba în domeniul public al Comunei Stremț și în administrarea Consiliului
local al comunei Stremț a tronsonului din drumul județean DJ 107R: Stremț (DJ 750C) - Cetea Benic (DJ 107K), situat administrativ în comuna Stremț, județul Alba, având datele de

identificare prezentate în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri, declarându-se ca bun
de interes public local.
Art. 4. Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Alba și din administrarea
Consiliului Județean Alba în domeniul public al Comunei Galda de Jos și în administrarea
Consiliului local al comunei Galda de Jos a tronsonului din drumul județean DJ 107R: Stremț
(DJ 750C) - Cetea - Benic (DJ 107K), situat administrativ în comuna Galda de Jos, județul Alba,
având datele de identificare prezentate în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri,
declarându-se ca bun de interes public local.
Art. 5. Se aprobă radierea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Județului Alba a drumului județean DJ 107R: Stremț (DJ 750C) - Cetea - Benic (DJ 107K), ca
urmare a declasării tronsoanelor prezentate în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 - părţi integrante ale
prezentei hotărâri.
Art. 6. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba se va
modifica în mod corespunzător.
Art. 7. Direcția dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba va opera modificările corespunzătoare în evidenţa contabilă a UAT - Județul
Alba.
Art. 8. Predarea-preluarea bunurilor imobil şi terenul aferent, menţionate în anexa nr. 1 şi
anexa nr. 2 se face pe bază de protocol încheiat între unitățile administrativ teritoriale.
Art. 9. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului și
Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 10. 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, Ministerului Transporturilor, Președintelui Consiliului
Județean Alba, Consiliului local al comunei Stremț, Consiliului local al comunei Galda de Jos,
Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei
dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
P.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE,
Marius Nicolae HAŢEGAN

Avizat pentru legalitate
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 160
Alba Iulia, 6 august 2019
Prezentul proiect de hotărâre:
¾ a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
¾ va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului
Au fost avute în vedere prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba
nr. 434/30 iulie 2019 privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului
Judeţean Alba domnului vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN, în perioada 1-11 august
2019 privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba domnului
vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN, în perioada 1-11 august 2019.

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 160/6 august 2019

Datele de identificare ale tronsonului de drum din
DJ 107R: Stremț (DJ 750C) - Cetea - Benic (DJ 107K), situat administrativ în comuna Stremț,
care se încadrează în categoria funcţională a drumului public de interes local - drum comunal

Indicativ
vechi

Denumirea
actuală a
drumului

DJ 107R:
Stremț (DJ
750C) Cetea Benic (DJ
107K)

Drum
judeţean

Poziţie kilometrică
Origine

Destinaţie

Stremț (DJ
750C)
Km 0+000

Limită UAT
- Comuna
Stremț
Km 2+500

Lungime
totală
km

Denumire
propusă

2,500

Drum comunal

Poziţie kilometrică
Origine

Destinație

Stremț (DJ
750C)
Km 0+000

Limită UAT Comuna Stremț
Km 2+500

Indicativ
propus

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba:

P.Preşedinte:
Vicepreşedinte
Marius Nicolae HAŢEGAN

Secretar:
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Marian Florin AITAI
Ioan BODEA
Liliana NEGRUȚ

Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG

DC 77

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 160/6 august 2019
Datele de identificare ale tronsonului de drum din
DJ 107R: Stremț (DJ 750C) - Cetea - Benic (DJ 107K), situat administrativ în comuna Galda de jos,
care se încadrează în categoria funcţională a drumului public de interes local – drum comunal

Indicativ
vechi

Denumirea
actuală a
drumului

DJ 107R:
Stremț (DJ
750C) Cetea Benic (DJ
107K)

Drum
judeţean

Poziţie kilometrică
Origine

Destinaţie

Limită UAT –
Comuna Galda
de Jos
Km 2+500

Benic (DJ
107K)
Km 7+500

Lungime
totală
km

5,000

Denumire
propusă

Drum comunal

Poziţie kilometrică
Origine

Destinație

Limită UAT –
Comuna Galda
de Jos
Km 2+500

Benic (DJ 107K)
Km 7+500

Indicativ
propus

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba:

P.Preşedinte:
Vicepreşedinte
Marius Nicolae HAŢEGAN

Secretar:
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Marian Florin AITAI
Ioan BODEA
Liliana NEGRUȚ

Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG

DC 77

JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 16846/6 august 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea declasării și radierii din
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a
drumului județean DJ 107R: Stremț (DJ 750C) - Cetea - Benic (DJ 107K)

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea declasării și radierii din Inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 107R: Stremț
(DJ 750C) - Cetea - Benic (DJ 107K) și declararea acestuia ca bun aparţinând domeniului public
local.
II. Descrierea situaţiei actuale
Drumul județean DJ 107R: Stremț (DJ 750C) - Cetea - Benic (DJ 107K), este cuprins în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, la poziţia cu
nr. 191, având lungimea de 7,500 km şi asigură legătura între localitatea Stremț – UAT Stremț și
localitatea Benic – sat aparținând UAT Galda de Jos.
Conform prevederilor art. 7 al O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare Drumul județean DJ 107R: Stremț (DJ 750C) - Cetea Benic (DJ 107K) nu întrunește condițiile pentru a fi clasificat drum județean.
Prin Hotărârea nr. 89/2018, Consiliul local al comunei Stremț solicită Consiliului
Judeţean Alba declasarea din categoria funcțională de drum județean în categoria funcţională de
drum de interes local - drum comunal a tronsonului de drum județean DJ 107R cuprins între km.
0+000 - 2+500.
Prin Hotărârea nr. 46/2019, Consiliul local al comunei Galda de Jos solicită Consiliului
Judeţean Alba declasarea din categorie funcțională de drum județean în categoria funcţională de
drum de interes local – drum comunal a tronsonului de drum județean cuprins între km. 2+500 7+500.
Pentru trecerea din domeniul public al UAT - Județul Alba și din administrarea Consiliului
Județean Alba în domeniul public al UAT - Comuna Stremț și în administrarea Consiliului local al
comunei Stremț, respectiv în domeniul public al UAT - Comuna Galda de Jos și în administrarea
Consiliului local al comunei Galda de Jos, a tronsoanelor din drumul județean identificate mai
sus, se impune aprobarea declasării și radierii din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al Județului Alba a drumului județean DJ 107R: Stremț (DJ 750C) - Cetea - Benic (DJ
107K).
III. Reglementări anterioare
H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi completările
ulterioare;
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 294 alin. 2 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 287 lit. b,
art. 289 şi art. 294 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi completările
ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
Nu este cazul
VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Hotărârea Consiliului local al comunei Stremț nr. 89/2018 privind încuviințarea cererii
adresată Consiliului Județean Alba pentru aprobarea încadrării unui tronson din drumul
județean DJ 107R din categoria funcțională de drum de interes județean în categoria funcțională
de drum de interes local - drum comunal și aprobarea transmiterii acestuia din domeniul public
al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al comunei
Stremț și în administrarea Consiliului local al comunei Stremț.
Hotărârea Consiliului local al comunei Galda de Jos nr. 46/2019 privind încuviințarea
cererii adresată Consiliului Județean Alba, pentru aprobarea încadrării unui tronson din drumul
judeţean DJ 107R din categoria funcțională de drum de interes județean în categoria funcțională
de drum de interes local - drum comunal și aprobarea transmiterii acestuia din domeniul public
al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al comunei
Galda de Jos și în administrarea Consiliului local al comunei Galda de Jos.

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 160 din 6 august 2019.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
P. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Marius Nicolae HAŢEGAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR
Nr. 16847/6 august 2019

APROB
P.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Marius Nicolae HAŢEGAN

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea declasării și radierii din Inventarul bunurilor care
aparțin domeniului public al Județului Alba a drumului județean
DJ 107R: Stremț (DJ 750C) - Cetea - Benic (DJ 107K)
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în data
de 14 august 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” estimată a avea
loc în data de 29 august 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 160/6 august 2019 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea declasării și radierii
din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a drumului județean
DJ 107R: Stremț (DJ 750C) - Cetea - Benic (DJ 107K);
- Hotărârea Consiliului local al comunei Stremț nr. 89/2018 privind încuviințarea cererii
adresată Consiliului Județean Alba pentru aprobarea încadrării unui tronson din drumul
județean DJ 107R din categoria funcțională de drum de interes județean în categoria funcțională
de drum de interes local - drum comunal și aprobarea transmiterii acestuia din domeniul public
al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al comunei
Stremț și în administrarea Consiliului local al comunei Stremț.;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Galda de Jos nr. 46/2019 privind încuviințarea
cererii adresată Consiliului Județean Alba, pentru aprobarea încadrării unui tronson din drumul
judeţean DJ 107R din categoria funcțională de drum de interes județean în categoria funcțională
de drum de interes local - drum comunal și aprobarea transmiterii acestuia din domeniul public
al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al comunei
Galda de Jos și în administrarea Consiliului local al comunei Galda de Jos.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 17424/14 august 2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea declasării și radierii din
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba
a drumului județean DJ 107R: Stremț (DJ 750C) - Cetea - Benic (DJ 107K)
Conform prevederilor art. 173 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
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.
În anul 1997 Administrația Națională a Drumurilor, prin adresa înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 3022/3 iulie 1997, ne comunică elaborarea unui Studiu privind
sistematizarea reţelei de drumuri publice din România, ca urmare a faptului că din anul 1984 o
asemenea lucrare nu a mai fost făcută. Necesitatea studiului se justifica prin faptul că în toţi ani
care au trecut s-au produs mutaţii importante în sectorul rutier, de la apariţia unor acte normative
privind clasarea, declasarea sau desfiinţarea unor drumuri publice până la crearea unor noi centre
polarizatoare de trafic, schimbări de fluxuri de circulaţie, apariţia noilor strategii în amenajarea
teritoriului, creşterea însemnată a traficului, starea tehnică a drumurilor.
La nivel naţional, în urma licitaţiei organizată de Administraţia Naţională a Drumurilor s-a
încheiat contract pentru întocmirea Studiului privind sistematizarea reţelei de drumuri publice din
România cu Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri Bucureşti, în calitate de proiectant.
Astfel în data de 6 august 1997, între Consiliul Județean Alba și Asociația profesională de
drumuri și poduri București se încheie contractual nr. 3575/6 august 1997 pentru întocmirea
Studiului privind sistematizarea rețelei de drumuri publice din România, județul Alba.
Prin Decizia nr. 35/20 mai 1998 a Delegației permanente se aprobă programul de clasări
și declasări drumuri județene și comunale de pe raza județului Alba, program ce va fi comunicat
Asociației profesionale de drumuri și poduri București prin adresa nr. 3032/2 iulie 1998.
Printre drumurile propuse a se clasa în drum judeţean se află şi DJ 107R: Stremț (DJ
750C) - Cetea - Benic (DJ 107K), drum ce asigură legătura între localitatea Stremț și localitatea
Benic – sat situat administrativ în UAT Galda de Jos. Lungimea totală a drumului este de 7,500
km. Acest drum județean provine din drumul comunal DC 77 - 7,500 km.
Prin 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, drumul județean DJ 107R: Stremț (DJ 750C) - Cetea - Benic (DJ 107K) a fost cuprins
în domeniul public al județului Alba, la poziția cu nr. crt. 191, având lungimea de 7,500 km.
Conform art. 7 al 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.
Prin urmare, conform legislației actuale, drumul județean DJ 107R: Stremț (DJ 750C) Cetea - Benic (DJ 107K), situat administrativ pe teritoriul UAT Stremț și UAT Galda de Jos, nu
îndeplinește condiţiilor legale prevăzute în art. 7 din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de încadrare a acestuia în drum
de interes județean, impunându-se declasarea acestuia.
De asemenea, conform art. 8, alin (1) al Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, drumurile de interes local

aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se află şi pot fi clasificate
ca:
a) drumuri comunale, care asigură legăturile:
(i) între reşedinţa de comună şi satele componente sau cu alte sate;
(ii) între oraş şi satele care îi aparţin, precum şi cu alte sate;
(iii) între sate;
b) drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la limitele
acestora;
c) străzi - drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: stradă,
bulevard, cale, chei, splai, şosea, alee, fundătura, uliţă etc.
Prin urmare, conform legislației actuale, drumul județean DJ 107R: Stremț (DJ 750C) Cetea - Benic (DJ 107K) îndeplinește condiţiilor legale prevăzute în art. 8, alin (1) din Ordonanța
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
de încadrare în drum de interes local.
În conformitate cu prevederile art. 12, alin (2) al Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare conform căruia încadrarea
unui drum din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în categoria funcţională
a drumurilor de interes local sau invers se face prin hotărâre a consiliului judeţean, la
propunerea autorităţii care urmează să îl preia în administrare.
În baza prevederilor legale mai sus menționate Consiliul Local al comunei Stremț, prin
Hotărârea nr. 89/2018, solicită Consiliului Judeţean Alba declasarea tronsonului din drumului
județean DJ 107R: Stremț (DJ 750C) - Cetea - Benic (DJ 107K) din categoria funcțională de drum
județean în categoria funcţională de drum de interes local – drum comunal, a tronsonului de drum
județean cuprins între km 0+000 – 2+500, situat administrativ pe teritoriul acestuia, iar Consiliul
Local al comunei Galda de Jos, prin Hotărârea nr. 46/2019, solicită Consiliului Judeţean Alba
declasarea tronsonului din drumului județean DJ 107R: Stremț (DJ 750C) - Cetea - Benic (DJ
107K) din categoria funcțională de drum județean în categoria funcţională de drum de interes
local – drum comunal, a tronsonului de drum cuprins între km 2+500 – 7+500, situat
administrativ pe teritoriul acestuia.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1),
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, în urma aprobării declasării și radierii din Inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 107R: Stremț
(DJ 750C) - Cetea - Benic (DJ 107K) tronsoanele menționate anterior vor fi transmise autorităților
administrative locale, iar bunul imobil – drum județean - va fi declarat ca bun de interes local.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului,
asupra drumului judeţean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I)

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al
judeţului, asupra drumului judeţean DJ 107M: limită judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara
- Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I);
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107M: limită judeţul Cluj Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), respectiv Cad. 1;
Cad. 1.1; Cad. 2; Cad. 2.1; Cad. 3; Cad. 4; Cad. 4.1; Cad. 5; Cad. 5.1; Cad. 6; Cad. 6.1; Cad. 7;
Cad 7.1; Cad. 8; Cad. 9 documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15458 din 19 iulie 2019;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f, art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art.
287 lit. b şi art. 289 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad S.R.L.
Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba prima
înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean DJ
107M: limită judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ
107I), având suprafaţa totală identificată de 349315 mp., din care 108938 mp., intravilan, după
cum urmează:

¾ Cad. 1 - Tronson DJ 107M, km 42+000=> km 46+670, în suprafaţă totală de 65116
mp din care 3731 intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la
km 46+669, având suprafața construita de 11 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ
107M: limită judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ
107I), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Rimetea, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. 56 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
¾ Cad. 1.1 - Tronson DJ 107M, km 46+670=>km 46+676 Construcția C1 - pod la km
46+673, având suprafața construită de 57 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 80 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M: limită judeţul Cluj - Rimetea Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), situat pe teritoriul administrativ
al UAT - Comuna Rimetea, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 56
în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
¾ Cad. 2 - Tronson DJ 107M, km 46+676=> km 50+723, în suprafaţă totală de 54889
mp, din care 21989 intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la
km 46+677, având suprafața construita de 11 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 50+722
având suprafaţa construită de 6 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M: limită
judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), situat
pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Rimetea, parte din bunul imobil cuprins la poziţia
cu nr. 56 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
¾ Cad. 2.1 - Tronson DJ 107M, km 50+723=>km 50+727 Construcția C1 - pod la km
50+725, având suprafața construită de 32 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 62 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M: limită judeţul Cluj - Rimetea Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), situat pe teritoriul administrativ
al UAT - Comuna Rimetea, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 56
în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
¾ Cad. 3 - Tronson DJ 107M, km 53+305=> km 54+329, în suprafaţă totală de 35400
mp, din care 11323 intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la
km 50+728, având suprafața construita de 6 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ
107M: limită judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ
107I), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Rimetea, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. 56 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
¾ Cad. 4 - Tronson DJ 107M, km 53+305=> km 54+329, în suprafaţă totală de 14307
mp, extravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la km 54+328,
având suprafața construita de 8 mp aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M: limită
judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), situat
pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Livezile, parte din bunul imobil cuprins la poziţia
cu nr. 56 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
¾ Cad. 4.1 - Tronson DJ 107M, km 54+329=>km 54+340 Construcția C1 - pod la km
54+335, având suprafața construită de 100 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 152 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M: limită judeţul Cluj - Rimetea Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), situat pe teritoriul administrativ
al UAT - Comuna Livezile, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 56

în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
¾ Cad. 5 - Tronson DJ 107M, km 54+340=> km 57+446, în suprafaţă totală de 39976
mp, din care 8594 intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la
km 54+341, având suprafața construita de 12 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 57+445,
având suprafaţa construită de 10 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M: limită
judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), situat
pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Livezile, parte din bunul imobil cuprins la poziţia
cu nr. 56 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
¾ Cad. 5.1 - Tronson DJ 107M, km 57+446=>km 57+461 Construcția C1 - pod la km
57+453, având suprafața construită de 140 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 208 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M: limită judeţul Cluj - Rimetea Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), situat pe teritoriul administrativ
al UAT - Comuna Livezile, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 56
în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
¾ Cad. 6 - Tronson DJ 107M, km 57+461=> km 59+499, în suprafaţă totală de 25981
mp, din care 3763 intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la
km 57+462, având suprafața construita de 11 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 59+498,
având suprafaţa construită de 10 mp aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M: limită
judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), situat
pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Livezile, parte din bunul imobil cuprins la poziţia
cu nr. 56 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
¾ Cad. 6.1 - Tronson DJ 107M, km 59+499=>km 59+524 Construcția C1 - pod la km
59+511, având suprafața construită de 255 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 354 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M: limită judeţul Cluj - Rimetea Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), situat pe teritoriul administrativ
al UAT - Comuna Livezile, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 56
în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
¾ Cad. 7 - Tronson DJ 107M, km 59+524=> km 59+894, în suprafaţă totală de 3879 mp,
intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la km 59+525, având
suprafața construita de 10 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 59+893 având suprafaţa
construită de 9 mp aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M: limită judeţul Cluj Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Livezile, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 56 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
¾ Cad. 7.1 - Tronson DJ 107M, km 59+894=>km 59+929 Construcția C1 - pod la km
59+911, având suprafața construită de 339 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 500 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M: limită judeţul Cluj - Rimetea Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), situat pe teritoriul administrativ
al UAT - Comuna Livezile, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 56
în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
¾ Cad. 8 - Tronson DJ 107M, km 59+929=> km 64+231, în suprafaţă totală de 55240
mp, din care 33056 intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la

km 59+930, având suprafața construita de 34 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ
107M: limită judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ
107I), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Livezile, parte din bunul imobil cuprins
la poziţia cu nr. 56 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
¾ Cad. 9 - Tronson DJ 107M, km 64+231=> km 67+901, în suprafaţă totală de 53604
mp, din care 21920 intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M: limită judeţul
Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), situat pe
teritoriul administrativ al UAT - Municipiul Aiud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu
nr. 56 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G.
nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
Art. 2. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea
UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra imobilelor
identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea Funciară a categoriei de folosinţă „drum
judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică
şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi
urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
P.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE,
Marius Nicolae HAŢEGAN

Avizat pentru legalitate
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 161
Alba Iulia, 6 august 2019
Prezentul proiect de hotărâre:
¾ a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
¾ va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului
Au fost avute în vedere prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba
nr. 434/30 iulie 2019 privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului
Judeţean Alba domnului vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN, în perioada 1-11 august
2019 privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba domnului
vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN, în perioada 1-11 august 2019.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 16850/6 august 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului,
asupra drumului judeţean DJ 107M: limită judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I)
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba a documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea
Funciară, ca primă înregistrare a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul
Alba, asupra drumului judeţean DJ 107M: limită judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), ca bun aparţinând domeniului public al judeţului.
II. Descrierea situaţiei actuale
Drumul judeţean DJ 107M: limită judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana
Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), este cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin
H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 56.
Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică,
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Județul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 107M, în urma
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice
cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul
Județean Alba cu nr. 15458/19 iulie 2019.
Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f, art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art.
287 lit. b şi art. 289 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
SC Topogecad S.R.L. Beiuş a întocmit documentaţii tehnice cadastrale, asupra DJ 107M,
documentații depuse și înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15458/19 iulie
2019.
În urma verificării documentaţiei depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat faptul
că documentaţia tehnică topografică de identificare imobil, respectă limitele proprietăţilor,
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului,
asupra imobilelor identificate, care fac obiectul proiectului de hotărâre.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 161 din 6 august 2019.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
P. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Marius Nicolae HAŢEGAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR
Nr. 16852/6 august 2019

APROB
P.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Marius Nicolae HAŢEGAN

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului,
asupra drumului judeţean DJ 107M: limită judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I)
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în
data de 14 august 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” estimată a
avea loc în data de 29 august 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 161/6 august 2019 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al
judeţului, asupra drumului judeţean DJ 107M: limită judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara
- Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I);
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107M: limită judeţul Cluj Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), respectiv Cad. 1;
Cad. 1.1; Cad. 2; Cad. 2.1; Cad. 3; Cad. 4; Cad. 4.1; Cad. 5; Cad. 5.1; Cad. 6; Cad. 6.1; Cad. 7;
Cad 7.1; Cad. 8; Cad. 9 documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15458 din 19 iulie 2019;
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 17500/14 august 2019
RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului,
asupra drumului judeţean DJ 107M: limită judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I)
Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se
asigură de către consiliile judeţene.
Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria
funcţională de drum judeţean.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa
nr. 1;
Drumul judeţean DJ 107M a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 56.
Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz,
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”.
Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al
ANCPI nr. 700/2014.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
domeniului public al judeţului Alba, asupra unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 107M,
în urma identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii
tehnice cadastrale, de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează:
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1 - Tronson DJ 107M, km 42+000=> km 46+670,
în suprafaţă totală de 65116 mp din care 3731 intravilan, pe care se află Construcția C1,
reprezentând culeea podului de la km 46+669, având suprafața construita de 11 mp, aferent
sectorului din drumul judeţean DJ 107M: Lim. jud. Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana
Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Râmetea,
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 56 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1.1 - Tronson DJ 107M, km 46+670=>km
46+676 Construcția C1 - pod la km 46+673, având suprafața construită de 57 mp se află în
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul
în suprafața de 80 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și
Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de
Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M:
Lim. jud. Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I),
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Rimetea, în intravilan, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. crt. 56 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 2 - Tronson DJ 107M, km 46+676=> km 50+723,
în suprafaţă totală de 54889 mp, din care 21989 intravilan, pe care se află Construcția C1,
reprezentând culeea podului de la km 46+677, având suprafața construita de 11 mp, C2
reprezintă culeea podului de la km 50+722 având suprafaţa construită de 6 mp, aferent sectorului
din drumul judeţean DJ 107M: Lim. jud. Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului
- Aiudul de Sus (DJ 107I), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Rimetea, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 56 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public
al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
Cad. 2.1 - Tronson DJ 107M, km 50+723=>km 50+727 Construcția C1 - pod la km
50+725, având suprafața construită de 32 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 62 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M: Lim. jud. Cluj - Rimetea Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), situat pe teritoriul administrativ
al UAT - Comuna Rimetea, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 56
în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
Cad. 3 - Tronson DJ 107M, km 53+305=> km 54+329, în suprafaţă totală de 35400 mp,
din care 11323 intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la km
50+728, având suprafața construita de 6 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M:
Lim. jud. Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I),
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Rimetea, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. 56 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
Cad. 4 - Tronson DJ 107M, km 53+305=> km 54+329, în suprafaţă totală de 14307 mp,
extravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la km 54+328, având
suprafața construita de 8 mp aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M: Lim. jud. Cluj Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Livezile, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 56 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
Cad. 4.1 - Tronson DJ 107M, km 54+329=>km 54+340 Construcția C1 - pod la km
54+335, având suprafața construită de 100 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 152 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M: Lim. jud. Cluj - Rimetea Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), situat pe teritoriul administrativ
al UAT - Comuna Livezile, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 56
în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
Cad. 5 - Tronson DJ 107M, km 54+340=> km 57+446, în suprafaţă totală de 39976 mp,
din care 8594 intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la km
54+341, având suprafața construita de 12 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 57+445,
având suprafaţa construită de 10 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M: Lim. jud.
Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), situat pe
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Livezile, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu
nr. 56 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G.
nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
Cad. 5.1 - Tronson DJ 107M, km 57+446=>km 57+461 Construcția C1 - pod la km
57+453, având suprafața construită de 140 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 208 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M: Lim. jud. Cluj - Rimetea Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), situat pe teritoriul administrativ
al UAT - Comuna Livezile, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 56

în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
Cad. 6 - Tronson DJ 107M, km 57+461=> km 59+499, în suprafaţă totală de 25981 mp,
din care 3763 intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la km
57+462, având suprafața construita de 11 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 59+498,
având suprafaţa construită de 10 mp aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M: Lim. jud.
Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), situat pe
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Livezile, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu
nr. 56 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G.
nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
Cad. 6.1 - Tronson DJ 107M, km 59+499=>km 59+524 Construcția C1 - pod la km
59+511, având suprafața construită de 255 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 354 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M: Lim. jud. Cluj - Rimetea Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), situat pe teritoriul administrativ
al UAT - Comuna Livezile, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 56
în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
Cad. 7 - Tronson DJ 107M, km 59+524=> km 59+894, în suprafaţă totală de 3879 mp,
intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la km 59+525, având
suprafața construita de 10 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 59+893 având suprafaţa
construită de 9 mp aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M: Lim. jud. Cluj - Rimetea Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), situat pe teritoriul administrativ
al UAT - Comuna Livezile, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 56 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1;
Cad. 7.1 - Tronson DJ 107M, km 59+894=>km 59+929 Construcția C1 - pod la km
59+911, având suprafața construită de 339 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 500 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M: Lim. jud. Cluj - Rimetea Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), situat pe teritoriul administrativ
al UAT - Comuna Livezile, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 56
în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
Cad. 8 - Tronson DJ 107M, km 59+929=> km 64+231, în suprafaţă totală de 55240 mp,
din care 33056 intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la km
59+930, având suprafața construita de 34 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M:
Lim. jud. Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I),
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Livezile, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. 56 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
Cad. 9 - Tronson DJ 107M, km 64+231=> km 67+901, în suprafaţă totală de 53604 mp,
din care 21920 intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107M: Lim. jud. Cluj Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I), situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Municipiul Aiud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 56 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1.
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice
cadastrale întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate
în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra
terenurilor mai sus menţionate, precum şi înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”,
asupra acestor imobile.

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1),
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiilor tehnice cadastrale
întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş de către Consiliul Judeţean Alba va permite
depunerea documentaţiilor tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Alba, în vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT - Județului Alba în Cartea Funciară,
asupra drumului județean DJ 107M: Lim. jud. Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - Poiana
Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I).

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Florin GHILEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului,
asupra drumului judeţean DJ 750A: Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al
judeţului, asupra drumului judeţean DJ 750A: Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol;
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 750A: Gura Sohodol (DN 75) Sohodol, respectiv Pod. 1; Cad. 1; Pod. 2; Cad. 2; Pod. 3; Cad. 3; Pod. 4; Cad. 4, documentaţii
realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba
cu nr. 15894 din 24 iulie 2019;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f, art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art.
287 lit. b şi art. 289 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean
DJ 750A: Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol, având suprafaţa totală identificată de 34934 mp.,
din care 27992 mp., intravilan, după cum urmează:
¾ Pod. 1 - Tronson DJ 750A, km 0+007(0+000)=>km 0+049 Construcția C1 - pod la km
0+028, având suprafața construită de 42 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 628 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.

nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750A: Gura Sohodol (DN 75) Sohodol, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Sohodol, în extravilan, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 78 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
¾ Cad. 1 - Tronson DJ 750A, km 0+049=> km 0+771, în suprafaţă totală de 5757 mp,
intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la km 0+028, având
suprafața construită de 5 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 50+429 având suprafaţa
construită de 4 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750A: Gura Sohodol (DN 75) Sohodol, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Sohodol, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. 78 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
¾ Pod. 2 - Tronson DJ 750A, km 0+771=>km 0+777 Construcția C1 - pod la km 0+780,
având suprafața construită de 37 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 56 mp se află în proprietatea
Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele
Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006,
aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750A: Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol, situat pe
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Sohodol, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins
la poziţia cu nr. crt. 78 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
¾ Cad. 2 - Tronson DJ 750A, km 0+777=> km 2+659, în suprafaţă totală de 20517 mp,
din care 14261 intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la km
0+778, având suprafața construita de 4 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 2+658 având
suprafaţa construită de 3 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750A: Gura Sohodol
(DN 75) - Sohodol, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Sohodol, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. 78 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
¾ Pod. 3 - Tronson DJ 750A, km 2+659=>km 2+670 Construcția C1 - pod la km 2+669,
având suprafața construită de 58 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafață de 143 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750A: Gura Sohodol (DN 75) Sohodol, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Sohodol, în extravilan, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 78 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
¾ Cad. 3 - Tronson DJ 750A, km 2+670=> km 2+768, în suprafaţă totală de 981 mp,
intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la km 2+671, având
suprafața construita de 4 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 2+767 având suprafaţa
construită de 4 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750A: Gura Sohodol (DN 75) Sohodol, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Sohodol, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. 78 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
¾ Pod. 4 - Tronson DJ 750A, km 2+768=>km 2+791 Construcția C1 - pod la km 2+779,
având suprafața construită de 162 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafață de 325 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750A: Gura Sohodol (DN 75) Sohodol, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Sohodol, în extravilan, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 78 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
¾ Cad. 4 - Tronson DJ 750A, km 2+791=> km 3+507, în suprafaţă totală de 6993 mp,
intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la km 2+671, având
suprafața construită de 4 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 2+790 având suprafaţa
construită de 8 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750A: Gura Sohodol (DN 75) Sohodol, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Sohodol, parte din bunul imobil

cuprins la poziţia cu nr. 78 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
Art. 2. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în
favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra
imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, înscrierea în Cartea Funciară a categoriei de folosinţă „drum
judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică
şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi
urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
P.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE,
Marius Nicolae HAŢEGAN

Avizat pentru legalitate
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 162
Alba Iulia, 6 august 2019
Prezentul proiect de hotărâre:
¾ a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
¾ va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului
Au fost avute în vedere prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba
nr. 434/30 iulie 2019 privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului
Judeţean Alba domnului vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN, în perioada 1-11 august
2019 privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba domnului
vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN, în perioada 1-11 august 2019.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 16853/6 august 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului,
asupra drumului judeţean DJ 750A: Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba a documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea
Funciară, ca primă înregistrare a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul
Alba, asupra drumului judeţean DJ 750A: Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol, ca bun aparţinând
domeniului public al judeţului.
II. Descrierea situaţiei actuale
Drumul judeţean DJ 750A: Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol, este cuprins în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 78.
Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică,
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Județul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 750A, în urma
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice
cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul
Județean Alba cu nr. 15894/24 iulie 2019.
Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f, art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art.
287 lit. b şi art. 289 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul

VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
SC Topogecad S.R.L. Beiuş a întocmit documentaţii tehnice cadastrale, asupra DJ 750A,
documentații depuse și înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15894/24 iulie
2019.
În urma verificării documentaţiei depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat faptul
că documentaţia tehnică topografică de identificare imobil, respectă limitele proprietăţilor,
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului,
asupra imobilelor identificate, care fac obiectul proiectului de hotărâre.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 162 din 6 august 2019.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

P. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Marius Nicolae HAŢEGAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR
Nr. 16855/6 august 2019

APROB
P.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Marius Nicolae HAŢEGAN

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului,
asupra drumului judeţean DJ 750A: Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în
data de 14 august 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” estimată a
avea loc în data de 29 august 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 162/6 august 2019 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al
judeţului, asupra drumului judeţean DJ 750A: Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol;
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 750A: Gura Sohodol (DN 75) Sohodol, respectiv Pod. 1; Cad. 1; Pod. 2; Cad. 2; Pod. 3; Cad. 3; Pod. 4; Cad. 4, documentaţii
realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba
cu nr. 15894 din 24 iulie 2019.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 17503/14 august 2019
RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului,
asupra drumului judeţean DJ 750A: Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol
Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se
asigură de către consiliile judeţene.
Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria
funcţională de drum judeţean.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa
nr. 1;
Drumul judeţean DJ 750A a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 78.
Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz,
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”.
Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al
ANCPI nr. 700/2014.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
domeniului public al judeţului Alba, asupra unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 750A,
în urma identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii
tehnice cadastrale, de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează:
- Documentaţia tehnică cadastrală Pod. 1 - Tronson DJ 750A, km 0+007(0+000)=>km
0+049 Construcția C1 - pod la km 0+028, având suprafața construită de 42 mp se află în
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul
în suprafața de 628 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și
Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de
Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750A:
Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Sohodol, în
extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 78 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1 - Tronson DJ 750A, km 0+049=> km 0+771, în
suprafaţă totală de 5757 mp, intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea
podului de la km 0+028, având suprafața construita de 5 mp, C2 reprezintă culeea podului de la
km 50+429 având suprafaţa construită de 4 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750A:
Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Sohodol,
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 78 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;

- Documentaţia tehnică cadastrală Pod. 2 - Tronson DJ 750A, km 0+771=>km 0+777
Construcția C1 - pod la km 0+780, având suprafața construită de 37 mp se află în proprietatea
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața
de 56 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750A: Gura
Sohodol (DN 75) - Sohodol, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Sohodol, în
extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 78 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţie tehnică cadastrală Cad. 2 - Tronson DJ 750A, km 0+777=> km 2+659, în
suprafaţă totală de 20517 mp, din care 14261 intravilan, pe care se află Construcția C1,
reprezentând culeea podului de la km 0+778, având suprafața construita de 4 mp, C2 reprezintă
culeea podului de la km 2+658 având suprafaţa construită de 3 mp, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 750A: Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol, situat pe teritoriul administrativ al UAT Comuna Sohodol, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 78 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţie cadastrală Pod. 3 - Tronson DJ 750A, km 2+659=>km 2+670 Construcția
C1 - pod la km 2+669, având suprafața construită de 58 mp se află în proprietatea UAT - Județul
ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 143 mp se
află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin
Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ,
conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750A: Gura Sohodol
(DN 75) - Sohodol, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Sohodol, în extravilan,
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 78 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţie tehnică cadastrală Cad. 3 - Tronson DJ 750A, km 2+670=> km 2+768, în
suprafaţă totală de 981 mp, intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea
podului de la km 2+671, având suprafața construita de 4 mp, C2 reprezintă culeea podului de la
km 2+767 având suprafaţa construită de 4 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750A:
Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Sohodol,
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 78 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţie tehnică cadastrală Pod. 4 - Tronson DJ 750A, km 2+768=>km 2+791
Construcția C1 - pod la km 2+779, având suprafața construită de 162 mp se află în proprietatea
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața
de 325 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750A: Gura
Sohodol (DN 75) - Sohodol, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Sohodol, în
extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 78 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţie cadastrală Cad. 4 - Tronson DJ 750A, km 2+791=> km 3+507, în
suprafaţă totală de 6993 mp, intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea
podului de la km 2+671, având suprafața construita de 4 mp, C2 reprezintă culeea podului de la
km 2+790 având suprafaţa construită de 8 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750A:
Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Sohodol,
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 78 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1.
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice
cadastrale întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate
în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra
terenurilor mai sus menţionate, precum şi înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”,
asupra acestor imobile.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1),
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiilor tehnice cadastrale
întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş de către Consiliul Judeţean Alba va permite

depunerea documentaţiilor tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Alba, în vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT - Județului Alba în Cartea Funciară,
asupra drumului județean DJ 750A: Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol.
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ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea componenței nominale a
Comisiei de validare a consilierilor județeni

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2019;
Luând în dezbatere :
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea componenței
nominale a Comisiei de validare a consilierilor județeni;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 98/21 iunie 2016 privind alegerea Comisiei
de validare a mandatelor consilierilor județeni;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 225/29 noiembrie 2016 privind modificarea
componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor consilierilor județenei.
- Ordinului Prefectului Județului Alba nr. 268/10 iulie 2019 prin care se constată
încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului de consilier
județean al domnului Cenușă Marin, din cadrul Consiliului Județean Alba, ca urmare a pierderii
calității de membru al Partidului Mișcarea Populară pe a cărui listă a fost ales și s-a declarat
vacant locul acestuia, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15104/16 iulie
2019.
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 160/25 iulie 2019 privind validarea
mandatului de consilier judeţean atribuit doamnei Trîmbițaș Petronela Camelia, declarată
supleant pe lista Partidului Mișcarea Populară, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.
Având în vedere prevederile:
- art. 597 alin.1 lit. e și art. 597 alin. 2 lit. e din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- art. 31 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în vigoare până la data desfășurării alegerilor
autorităților administrației publice locale din anul 2020;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 98/21
iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Județean Alba, în sensul că
încetează calitatea de membru a domnului CENUŞĂ Marin - ca urmare a încetării mandatului
de consilier judeţean înainte de termen, urmând a fi înlocuit cu doamna consilier judeţean
TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia.
Art. II. Comisia de validare a mandatelor consilierilor județeni va avea următoarea
componență:
PNL- 2, PSD - 1, ALDE - 1, PMP - 1
SIMION Marcel
din partea Partidului Național Liberal
CHERECHEŞ Ioan Dan
din partea Partidului Național Liberal
PUŞCĂ Nicolae
din partea Partidului Social Democrat
ARION Cosmin
din partea Alianței Liberarilor și Democraților
TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia
din partea Partidului Mișcarea Populară

Art. III. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean
Alba nr. 225/29 noiembrie 2016 își încetează valabilitatea.
Art. IV. 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, Comisiei de
validare a mandatelor consilierilor județeni, Direcției juridică și administrație publică și Biroului
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 164
Alba Iulia, 12 august 2019
Prezentul proiect de hotărâre:
¾ a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei juridică și administrație publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba
¾ va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisie de specialitate: Comisiei de
specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 2
Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului,
Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, Comisiei
de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5
Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și
protecție socială.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 16974/8 august 2019

REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotărâre privind modificarea componenței nominale a
Comisiei de validare a consilierilor județeni
În ședința de constituire din data de 21 iunie 2016 Consiliul Județean Alba a adoptat
Hotărârea nr. 98/21 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Județean Alba
și a aprobat componența acestei comisii cu un număr de 5 consilieri județeni. De asemenea, prin
hotărârea mai sus menționată, au fost aleși, prin vot deschis, consilierii județeni care fac parte din
Comisia de validare a consilierilor județeni, printre care și domnul Cenușă Marin, din partea
Partidului Mișcarea Populară.
La data de 16 iulie 2019, Instituția Prefectului-Județul Alba, prin adresa nr.
9298/G/SJ/II.C.4,5/27.06.2019 înregistrată la Registratura Consiliului Județean Alba sub nr.
15.104, ne-a comunicat Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 268/10.07.2019, prin care se
constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului de
consilier județean al domnului Cenușă Marin, din cadrul Consiliului Județean Alba, ca urmare a
pierderii calității de membru al Partidului Mișcarea Populară pe a cărui listă a fost ales și s-a
declarat vacant locul acestuia. Astfel, a încetat și calitatea de membru în comisia de validare a
domnului Cenușă Marin.
Având în vedere ordinul Prefectului Județului Alba mai sus amintit, Consiliul Județean
Alba, prin Hotărârea nr.160/25 iulie 2019, a validat mandatul de consilier judeţean atribuit
doamnei Trîmbițaș Petronela Camelia, declarată supleant pe lista Partidului Mișcarea Populară,
la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.
Pentru a se respecta numărul de locuri cuvenite fiecărui grup consilieri, astfel cum a fost
stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 98/21 iunie 2016, și anume PNL-2, PSD-1,
ALDE-1 și PMP-1, este necesară modificarea componenței nomiale a comisiei de validare, în
sensul că, din componența acesteia va face parte doamna Trîmbițaș Petronela Camelia.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art.182 alin. 2 din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilierii județeni,
de președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în
condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 164/12 august 2019.
Ținând cont de prevederile legale mai sus menționate, propun analizarea Proiectului de
hotărâre privind privind modificarea componenței nominale a Comisiei de validare a
consilierilor județeni, în vederea supunerii lui spre dezbatere și aprobare în ședința ordinară a
Consiliului Județean Alba din luna august 2019.
La redactarea prezentului referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR
Nr. 17512/14 august 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind modificarea componenței nominale a
Comisiei de validare a consilierilor județeni
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în
data de 20 august 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „extraordinară”
estimată a avea loc în data de 29 august 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 163/12 august 2019 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea componenței
nominale a Comisiei de validare a consilierilor județeni;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 98/21 iunie 2016 privind alegerea Comisiei
de validare a mandatelor consilierilor județeni;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 225/29 noiembrie 2016 privind modificarea
componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor consilierilor județenei.
- Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 268/10 iulie 2019 prin care se constată
încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului de consilier
județean al domnului Cenușă Marin, din cadrul Consiliului Județean Alba, ca urmare a pierderii
calității de membru al Partidului Mișcarea Populară pe a cărui listă a fost ales și s-a declarat
vacant locul acestuia, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15104/16 iulie
2019.
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 160/25 iulie 2019 privind validarea
mandatului de consilier judeţean atribuit doamnei Trîmbițaș Petronela Camelia, declarată
supleant pe lista Partidului Mișcarea Populară, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr. 17.710/20.08.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectului de hotărâre privind modificarea componenței nominale a
Comisiei de validare a consilierilor județeni
După alegerile locale din data de 5 iunie 2016, în ședința de constituire a Consiliului
Județean Alba, care a avut loc în data de 21 iunie 2016, a fost aleasă Comisia de validare a
Consiliului Județean Alba, fiind adoptată Hotărârea nr. 98/21 iunie 2016.
Potrivit prevederilor legale în vigoare la acea dată, și anume art.4 și art. 5 din O.G. nr.
35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale,
potrivit cărora desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de
consilieri, iar numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de
mandate obţinute de grupul în cauză, s-a stabilit, prin Hotărârea nr. 98/21 iunie 2016, Comisia de
validare a mandatelor consilierilor județeni în urmtoarea componență:
PNL- 2, PSD - 1, ALDE - 1, PMP - 1
Simion Marcel
din partea Partidului Național Liberal
Cherecheș Ioan Dan
din partea Partidului Național Liberal
Pușcă Nicolae
din partea Partidului Social Democrat
Köble Ladislau Levente
din partea Alianței Liberarilor și Democraților
Cenușă Marin
din partea Partidului Mișcarea Populară
Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 225/29 noiembrie 2016,
componența Comisiei de validare a mandatelor consilierilor județeni a fost modificată, în sensul
că domnului Köble Ladislau Levente i-a încetat calitatea de membru în acestă comisie, deoarece
a fost constatată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de
consilier județean, fiind înlocuit cu domnul Arion Cosmin.
La data de 16 iulie 2019, Instituția Prefectului - Județul Alba, prin adresa nr.
9298/G/SJ/II.C.4,5/27.06.2019 înregistrată la Registratura Consiliului Județean Alba sub nr.
15.104, ne-a comunicat Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 268/10.07.2019, prin care se
constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului de
consilier județean al domnului Cenușă Marin, din cadrul Consiliului Județean Alba, ca urmare a
pierderii calității de membru al Partidului Mișcarea Populară pe a cărui listă a fost ales și s-a
declarat vacant locul acestuia. Astfel, a încetat și calitatea de membru în comisia de validare a
domnului Cenușă Marin.
Având în vedere Ordinul Prefectului Județului Alba mai sus amintit, Consiliul Județean
Alba, prin Hotărârea nr.160/25 iulie 2019, a validat mandatul de consilier judeţean atribuit
doamnei Trîmbițaș Petronela Camelia, declarată supleant pe lista Partidului Mișcarea Populară,
la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.
În consecință, ținând cont de prevederile art. 597 alin.1 lit. e din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, care stipulează că prevederile art.113-122 (referitoare la
constituirea consiliului local, validarea mandatelor de consilier) intră în vigoare la data
desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale care se organizează
începând cu anul 2020 și de prevederile art. 597 alin.2 lit.e din Codul administrativ, care
prevăd că Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, cu excepția art.30-34 (referitoare la validarea mandatelor de consilier
județean) se abrogă la data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice
locale care se organizează începând cu anul 2020, se impune modificarea componenței
nominale a comisiei de validare.
Astfel, pentru a se respecta numărul de locuri cuvenite fiecărui grup consilieri în comisia
de validare, astfel cum a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.98/21 iunie

2016, și anume PNL-2, PSD-1, ALDE-1 și PMP-1, este necesară modificarea componenței
nomiale a comisiei, în sensul că din componența acesteia va face parte doamna Trîmbițaș
Petronela Camelia, al cărei mandat de consilier județean a fost validat, fiind declarată supleant pe
listele Partidului Mișcarea Populară.
Astfel, potrivit prevederilor legale mai sus menționate, Proiectului de hotărâre privind
modificarea componenței nominale a Comisiei de validare a consilierilor județeni întrunește
condițiile legale în vigoare pentru a fi inițiat.

DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

Întocmit, consilier juridic
Raluca Elena Grădinariu

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate,
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba,
cu imobilul înscris în CF nr. 74578 Galda sub nr. cad. 494/2, nr. topo. 1876/1/1
situat în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, judeţul Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a Judeţului Alba, cu imobilul înscris în CF nr. 74578 Galda sub nr. cad.
494/2, nr. topo. 1876/1/1 situat în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, judeţul Alba;
- solicitarea beneficiarului Vărău Ioan, privind semnarea Procesului verbal de vecinătate
asupra imobilului, teren - fânaţ, situat în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, imobil care se
învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15147/16 iulie 2019;
- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a Judeţului Alba şi cu imobilul situat administrativ în comuna Galda de Jos,
sat Poiana Galdei, având nr. cad. 494/2, nr. topo. 1876/1/1.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările
ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate,
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba, cu
imobilul înscris în CF nr. 74578 Galda sub nr. cad. 494/2, nr. topo. 1876/1/1, situat administrativ
în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, judeţul Alba, care se învecinează cu drumul judeţean
DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), solicitat în vederea reconstituirii
dreptului de proprietate, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnului Vărău Ioan, Preşedintelui Consiliului Judeţean
Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției
amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 165
Alba Iulia, 14 august 2019
Prezentul proiect de hotărâre:
¾ a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
¾ va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 17494/14 august 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului
verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate
publică a Judeţului Alba, cu imobilul înscris în CF nr. 74578 Galda sub nr. cad. 494/2, nr.
topo. 1876/1/1 situat în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, judeţul Alba
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune pentru imobilul situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, judeţul
Alba, identificat cu nr. cad. 494/2, nr. topo. 1876/1/1, imobil care se învecinează cu drumul
judeţean DJ 107K.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15147/16 iulie
2019, domnul Vărău Ioan prin mandatar Dodiţoiu Florin, în calitate de expert. topograf,
transmite spre aprobare Procesul verbal de vecinătate a imobilului teren - fânaţ, nr. cad. 494/2,
nr. topo. 1876/1/1, care se învecinează cu DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda
de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I
(Bârleşti), în scopul reconstituirii dreptului de proprietate.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în vederea reglementării situatiei
de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din vecinătatea imobilului pentru
care s-a executat documentaţia cadastrală, pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi
pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
Menţionăm faptul că drumul judeţean DJ 107K se află în curs de întăbulare,
documentaţia fiind depusă la OCPI Alba încă din anul 2018, prin urmare s-a făcut compararea
punctelor de coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu
refacerea documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor, nu s-a constatat
existenţa unor suprapuneri de suprafaţă peste DJ 107K, şi nu s-a solicitat executantului refacerea
documentaţiei. Prin urmare documentaţia tehnică topografică de identificare imobil astfel
întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă
semnarea procesului verbal de vecinătate.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările
ulterioare;

- Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Expertul topograf Dodiţoiu Florin în calitate de expert topograf, executant al
măsurătorilor a înaintat documentaţia cadastrală în vederea identificării limitei comune dintre
vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal de vecinătate.
Specialistul în domeniu din cadrul Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a
Consiliului Judeţean Alba – domnul consilier superior Sorin Vladimir Leahu, a constatat faptul
că documentaţia cadastrală întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi a
transmis adresa nr. 16781/X/A/23 din 06.08.2019 către Direcţia Gestionarea Patrimoniului
pentru a fi analizată şi a se dispune în consecinţă.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 165 din 14 august 2019.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR
Nr. 17495/14 august 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate,
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba,
cu imobilul înscris în CF nr. 74578 Galda sub nr. cad. 494/2, nr. topo. 1876/1/1
situat în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, judeţul Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în
data de 19 august 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” estimată a
avea loc în data de 29 august 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 165/2019 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a Judeţului Alba, cu imobilul înscris în CF nr. 74578 Galda sub nr. cad.
494/2, nr. topo. 1876/1/1 situat în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, judeţul Alba;
- solicitarea beneficiarului Vărău Ioan, privind semnarea Procesului verbal de vecinătate
asupra imobilului, teren - fânaţ, situat în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, imobil care se
învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 15147/16 iulie 2019;
- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K proprietate publică a Judeţului Alba şi cu imobilul situat administrativ în comuna Galda de Jos,
sat Poiana Galdei, având nr. cad. 494/2, nr. topo. 1876/1/1.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 17497 /14 august 2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului
verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate
publică a Judeţului Alba, cu imobilul înscris în CF nr. 74578 Galda sub nr. cad. 494/2, nr.
topo. 1876/1/1 situat în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, judeţul Alba
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 15147/16.07.2019, d-l Vărău
Ioan, prin mandatar Dodiţoiu Florin, expert topograf, transmite spre aprobare procesul verbal de
vecinătate asupra unui teren - fânaţ, care se învecinează cu DJ 107K în vederea reconstituirii
dreptului de proprietate.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul identificat din
punct de vedere cadastral prin nr. 494/2, nr. topo. 1876/1/1, situat în comuna Galda de Jos, sat
Poiana Galdei, judeţul Alba. Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi
deţinătorii imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă
acordul cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia,
întocmit de persoana autorizată ing. Dodiţoiu Florin, cu prilejul identificării şi măsurării
imobilului care face obiectul documentaţiei tehnico topografică de identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 107K a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 55.
În conformitate cu Ordinul nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare al
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în
vederea reglementării situatiei de carte funciară, expertul topograf convoacă toţi proprietarii din
vecinătatea imobilului pentru care s-a executat documentaţia cadastrală. Proprietarii sunt
convocaţi pentru identificarea limitei comune dintre vecini şi pentru semnarea Procesului-verbal
de vecinătate.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor
posibile suprapuneri cu DJ 107K, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică topografică de
identificare imobil, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, respectă limitele
proprietăţilor, acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă semnarea procesului verbal de
vecinătate din partea Judeţului Alba.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a
dispoziţiilor art. 173, alin 1, lit. c din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea
patrimoniului judeţului, ale art. 173, alin 1, lit. f din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de
lege, va permite semnarea Procesului verbal de vecinătate şi reconstituirea dreptului de
proprietate pentru imobilul de mai sus.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN
Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară” din luna august 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
- solicitarea nr. 13166 din 9 august 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
înregistrată cu nr. 17045 din 9 august 2019 la registratura Consiliului Judeţean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia, conform anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Anexele nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 148 din 28
iunie 2019 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridice şi administraţie publică şi Biroului resurse
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
Înregistrat cu nr. 166
Alba Iulia, 14 august 2019

Avizat pentru legalitate
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
¾ a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
¾ va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

ANEXA nr. 1 la Proiecturl de Hotărâre
al Consiliului Judeţean Alba

ORGANIGRAMA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA

nr. 166

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

/ 14 august 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
MANAGER
DIRECTOR MEDICAL

DIRECTOR ÎNGRIJIRI

DIRECTOR FIN. CONTABIL

B. STRUCTURI FUNCŢIONALE - APARAT FUNCŢIONAL

A. STRUCTURI MEDICALE
AMBULATORIUL INTEGRAT AL
SPITALULUI

SECŢII SI COMPARTIMENTE

Sectia medicina interne

Sectia gastroenterologie

46

29

ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

Comp. reumatologie

Cabinet med. internă

1

Bloc operator
Sterilizare

12

Comp. pneumologie

Cab. cardiologie

2

Farmacie spital

18

Laborator bacteriologie

Comp. endocrinologie

Cab. Gastoenterologie

1

Laborator analize medicale

34

serologie, contagioase si planificare

UTS

1

61

Comp. nefrologie

19

Cab. Reumatologie

1

Sectia cardiologie

56

Comp. terapie intensiva

Cab. Nefrologie

1

56

Comp. ingrijiri paliative

Cab. Endocrinologie

1

Laborator radiologie si imagistica medicala

28

Cab. Pediatrie

1

L. explorari functionale

1

Cab. Chirurgie generala

2

L.endosopie digestiva diagostica.si terapeutica

4

L.endoscopie bronsica

3

Serviciul judetean de medicina legala

14

Comp. citologie

Sectia oncologie medicala
Comp.hematologie

7

Comp. diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

15

62

13

Comp. histopatologie

Muncitorii spatii verzi

Cab. planificare familiala

3

Comp. prosectura

Activ. de intretinere, revizie, the., ascensoar

Cab. Dermato-venerologice

1

Cab. medicina muncii

5

Cab. oncologie medicala

4

1
1

Comp. prematuri

Cab. Ortopedie-traumatologie

Sectia pediatrie

41

Comp. terapie acuta

Cab. boli infectioase

1

Cab. Chirurgie maxilo faciala

1

Cab. Oftalmologie

1

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

1

Cab. ORL

1

ab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (ed. Spe

1

3

Sectia ortopedie si traumatologie

40

Cab. Obs.Ginecologie

1

Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (picior dia

1

Comp. oftalmologie

14

Cab. Psihiatrie

2

CSM adulti cu stationare de zi

8

Cab. Neuropsihiatrie

1
CSM copii

13

Sectia ORL

23

Comp. chirurgie maxilo-faciala

Cab. Recuperare fizica si balneolo.

2

Comp. recup., med.fiz. şi balneo (baza de trat.)

1

Sectia ATI

81

Comp. cronici

Sala de gimnastica

1

Comp. Ergoterapie

1

69

Comp. terapie acuta

Sectia boli infectioase

42

Comp. HIV/SIDA

Comp. dermato-venerice

12

50

24

Spitalizare de zi

2

Statie hemodializa

10

Comp. recup. medic.ortop. traumatologie

6

2

Dispensar TBC

16

Cab. Geriatrie si gerontologie

2

Serv. de management al calitatii serviciilor med.

9

Cab. Alergo. şi imunitate clinica

2

Managementul calitatii serviciilor medicale

Cab pneumologie

1

Cab. Hematologie

1

Serv de prev a infecţiilor asociate asistenţei med.

11

Punct recoltare

1

Fisier dispensar policlinica

4

Comp. de internari- informatii

3

Ingrijitoare curatenie

4

Dietetică

2

Cab. Chirurgie vasculară

1

Comp. religios

1

Cab. Medicina sportiva

Cabinet med. dentara de urgenta

Serv. informatica și statistică med

Cabinet pediatrie
Cabinet obst.ginecologie

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

6

Comp. juridic

2

Comp. audit

2

Bloc alimentar

15

Comp. Confe, reparare şi întreţinere inventar moale

2

Garderobă

3

TOTAL POSTURI
COMITETUL DIRECTOR

1,450
4

Spălătorie

11

POSTURI ÎN STRUCTURA MEDICALĂ

1347

POSTURI ÎN STRUCTURA FUNCŢIONALĂ

99

Spitalizare de zi
Cabinet med.interna

Centrul de sanatate multifuncţ. Ocna Mureş

Centrala telefonica

Serviciul de anatomie patologica

Cab. Urologie

158

35

1

Cab. Psihiatrie

Unitatea de primire urgente

10

Serv. tehnic administrativ si PSM

1

Comp. terapie intensiva

Comp. recuperare neurologica

Serviciul resurse umane

Muncitorii indirect productivi

Cab. Neurologie

37

18

Comp. rel. cu publicul și consiliere

Cab. Neurochirurgie

59

22

ed
edicala-computer tomograf- spital s

Comp. chirurgie vasculara

Sectia neonatologie

Comp. psihiatrie cronici (Baia de Aries)

18

Magazie

1

Sectia obstetica ginecologie

Sectia recuperare medicala fizica si balneo

Conducatorii auto

Cab.chir.plastică şi microchir.
reconstructivă

18

Sectia psihiatrie acuti

Serv. achiz. publ. aprov. si transp.

Laborator hematologie

Comp. chirurgie plastica microchirurgie
C
reconstrutiva

Comp. urologie

Sectia neurologie

9

sti
stica medicala-RMN- spital si ambu

Comp. neurochirurgie
Sectia chirurgie generala

L. biochimie

Serv.finan.-contab.

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA
VASILE BUMBU

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre
a Consiliului Judetean Alba
nr. 166/14 august 2019

STAT DE FUNCȚII
AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA

1
2
3
4

DENUMIRE
FUNCȚIE/GRAD
MANAGER GRADUL II
DIRECTOR MEDICAL
DIRECTOR FIN. CONTABIL
GRADUL II
DIRECTOR ÎNGRIJIRI

NIVEL STUDII
S
S

CATEGORIE
COMITET DIRECTOR
COMITET DIRECTOR

SPECIALITATE

S
COMITET DIRECTOR
S
COMITET DIRECTOR
A. STRUCTURI MEDICALE

ECONOMIST
ASISTENT MEDICAL

SECȚII ȘI COMPARTIMENTE CU PATURI
SECȚIA MEDICINĂ INTERNE
5
11
12
13
17
27
29
30
35
38

39
40
41

42
43
45
46
47

49
50

51
54
56
57
58
67
71
72
77

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

S
S
S

MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

NR
POSTURI
1
1
1
1

32 PATURI

MEDICINĂ INTERNĂ
1
MEDICINĂ INTERNĂ
6
MEDICINĂ INTERNĂ
1
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL ȘEF
S
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
GENERALIST
S
4
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
10
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
2
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
5
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
3
34
Nr. total posturi
SECȚIA MEDICINĂ INTERNE - COMPARTIMENT REUMATOLOGIE
6 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
REUMATOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
REUMATOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
3
Nr. total posturi
SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ - COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE
6 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PNEUMOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PNEUMOLOGIE
1
ASIST MED
ASISTENT MED. PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
2
ASIST MED
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
INFIRMIERĂ
1
6
Nr. total posturi
SECȚIA MEDICINĂ INTERNE - COMPARIMENT ENDOCRINOLOGIE
5 PATURI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
ENDOCRINOLOGIE
2
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
DEBUTANT
3
Nr. total posturi
SECȚIA GASTROENTEROLOGIE
25 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
GASTROENTEROLOGIE
1
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
GASTROENTEROLOGIE
3
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
GASTROENTEROLOGIE
2
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL ȘEF
S
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
S
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
9
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
4
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
5
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PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
Nr. total posturi
COMPARTIMENT NEFROLOGIE
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
SSD
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
S

79

ÎNGRIJITOARE

80
81
82

MEDIC COORDONATOR
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

83

ASISTENT MED. PRINCIPAL

84

ASISTENT MEDICAL

87

ASISTENT MED. PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

88

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

91

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MED.
PRINCIPAL

94

INFIRMIERA

98

INGRIJITOARE

99
101
106

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

108

PROFESOR CFM PRINCIPAL

109

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

90

122
124
125

126
127
131
133
138

140
141
142
149
150
151
153
154

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

G

M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
M
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
G
Nr. total posturi
SECȚIA CARDIOLOGIE
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
S

2
29
13 PATURI

NEFROLOGIE
NEFROLOGIE
NEFROLOGIE
ASIST MED
GENERALIST
ASIST MED
GENERALIST
ASIST MED
GENERALIST
ASIST MED
GENERALIST
ASIST MED
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL

1
1
1

INFIRMIERA

3

INGRIJITOARE

4
19

1
1
3
1
2
1

40 PATURI
CARDIOLOGIE
CARDIOLOGIE
CARDIOLOGIE

1
2
5

PROFESOR CFM
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

2
1
13
2
1

1

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
4
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
INFIRMIERĂ
2
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
5
40
Nr. total posturi
SECȚIA CARDIOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ CORONARIENI 10 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
2
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
S
1
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
7
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
2
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
16
Nr. total posturi
SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ
29 PATURI

155
158
159

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

S
S
S

160

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

162

ÎNGRIJITOARE

S

MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
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ONCOLOGIE MEDICALĂ
ONCOLOGIE MEDICALĂ
ONCOLOGIE MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASIST MEDICAL
GENERALIST

1
3
1
1
2

163
176
179

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S
PL

ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

1
13

ASISTENT MEDICAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

PL

233
240

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
2
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
2
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
6
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
INFIRMIERĂ
1
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
4
SANITAR
40
Nr. total posturi
SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ - COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE
6 PATURI
ONCOLOGIE MEDICALĂ
CU COMPARTIMENT
PALEAȚIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
1
PSIHOLOG PRACTICANT
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
1
ASISTENT SOCIAL
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
SUPERIOR
S
ASISTENT SOCIAL
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
S
3
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
4
PRINCIPAL
INFIRMIERĂ
M
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
5
16
Nr. total posturi
COMPARTIMENT HEMATOLOGIE
5 PATURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
HEMATOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
3
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
INFIRMIERĂ
2
7
Nr. total posturi
COMPARTIMENT DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE
17 PATURI
DIABET ZAHARAT,
NUTRIȚIE ȘI BOLI
METABOLICE
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
1
DIABET ZAHARAT,
NUTRIȚIE ȘI BOLI
METABOLICE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASIST MED
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
S
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
3
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
2
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
INFIRMIERĂ
1
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
2
15
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ
40 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
CHIRURGIE GENERALĂ
1
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
CHIRURGIE
7
CHIRURGIE GENERALĂ

241
242

MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT ANUL IV

S
S

243

ASISTENT MEDICAL ȘEF

PL

181
183
189
190
194

195
196
197
198
201
205
210

211
214
215
217

218

219
220
221
224
225
226
227
229
230
232

3

M

PEDIATRICĂ
CHIRURGIE TORACICĂ
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
MEDICI
MEDICI
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1
1
1

246
247
263
265
266
273
274
278

279
281
283
284
285
288
289

290
291
292

293
294

295
297
298
303
305
306
307
310
312

313
320
322
323
325
326

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
S
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
BRANCARDIER
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT NEUROCHIRURGIE
8 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEUROCHIRURGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEUROCHIRURGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
S
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
BRANCARDIER
G
BRANCARDIER
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICĂ
MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ
7 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
CHIRURGIE PLASTICĂ
MEDIC REZIDENT AN V
S
MEDICI
CHIRURGIE PLASTICĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ- COMPARTIMENT CHIRURGIE VASCULARĂ 5 PATURI
CHIRURGIE
VASCULARĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
COMPARTIMENT UROLOGIE
20 PATURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
UROLOGIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
UROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
S
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
62 PATURI
OBSTETRICĂ
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
GINECOLOGIE
OBSTETRICĂ
GINECOLOGIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
OBSTETRICĂ
GINECOLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
OBSTETRICĂ
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR OBSTETRICĂ
PRINCIPAL
SUPERIOR
GINECOLOGIE
S
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
S
S

ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
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3
1
16
2
1
7
1
4
46
1
2
2
1
1
3
1
11

1
1
1
3

1
1
2
1
2
1
5
2
1
1
3
2
18

1
7
2
1
2
1

343
350

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

353

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

354

REGISTRATOR MEDICAL

362

INFIRMIERĂ

363

INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ

371

ÎNGRIJITOARE

372
374

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

352

377
379
380
381
383
384

385
386
387
393
395
399

400
401
402
403
407
408

409
413
416
417
419
429
431
432
433
434
441
443

ASISTENT MEDICAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

OBSTETRICĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
M
INFIRMIERĂ
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA NEONATOLOGIE
15 PATURI
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
PL

PL
PL

PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ 5 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
SECȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT PREMATURI
10 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
MEDIC REZIDENT ANUL IV
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
MEDIC REZIDENT ANUL II
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
Nr. total posturi
SECȚIA PEDIATRIE
38 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
PEDIATRIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PEDIATRIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PEDIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL ȘEF
S
PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
SUPERIOR
S
PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
INSTRUCTOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
SANITAR

Pagina 5

17
7
2
1
1
8
1
8
59
1
2
3
2
1
1
2
1
13
1
1
1
6
2
4
15
1
1
1
1
4
1
9
1
4
3
1
2
10
2
1
1
1
7
2

444
448
449

450
454
457
458
459
471
473
474
475
478
482
483
485
489

490
492
493
496
497
498
499
500
503

504
507
508
509
514
515
516
520
521
523

MEDIC PRIMAR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

Nr. total posturi
SECȚIA PEDIATRIE - COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ
S
MEDICI
PEDIATRIE
PL

35
5 PATURI

PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERA
M
INFIRMIERA
Nr. total posturi
SECȚIA ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE
35 PATURI
ORTOPEDIE ȘI
TRAUMATOLOGIE
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
ORTOPEDIE ȘI
TRAUMATOLOGIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
ORTOPEDIE ȘI
TRAUMATOLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
KINETOTERAPEUT
ALT PERSONAL SANITAR ORTOPEDIE ȘI
PRINCIPAL
SUPERIOR
TRAUMATOLOGIE
S
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
GIPSAR PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR
GIPSAR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
BRANCARDIER
G
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE
15 PATURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
OFTALMOLOGIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
OFTALMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA ORL
20 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
ORL
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
ORL
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
ORL
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA ORL - COMPARTIMENTCHIRURGIE MAXILO-FACIALĂ 5 PATURI
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1
4
1
6

1
4
3
1
1
12
2
1
1
3
4
1
2
4
40
1
2
1
3
1
1
1
1
3
14
1
3
1
1
5
1
1
4
1
2
20

524
525

MEDIC PRIMAR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

526

INFIRMIERĂ

527
535
536

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
KINETOTERAPEUT
DEBUTANT

537
538
545
546
588
590

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

592

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

601

INFIRMIERĂ

603

INFIRMIERA DEBUTANT

607

ÎNGRIJITOARE

608
614
615

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
KINETOTERAPEUT
DEBUTANT

591

616
617
640
641
642
643
644
659
660
663
670

671
673

674
676

677
680
682
683

CHIRURGIE MAXILOFACIALĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
M
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
SECȚIA ATI
28 PATURI
S
MEDICI
ATI
S
MEDICI
ATI
S
MEDICI
ATI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
S
KINETOTERAPEUT
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
SUPERIOR
GENERALIST
S
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
SUPERIOR
GENERALIST
S
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
S

MEDICI

M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
M
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
M
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
G
Nr. total posturi
SECȚIA NEUROLOGIE
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
S

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
MASEUR PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL
M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU

REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

M

PERSONAL SANITAR MEDIU

M

1
1
3
1
8
1
1
1
7
1
42
2
1

STATISTCIAN MEDICAL

1

INFIRMIERĂ

9

INFIRMIERĂ

2

ÎNGRIJITOARE

4
81

63 PATURI
NEUROLOGIE
NEUROLOGIE
NEUROLOGIE
KINETOTERAPEUT
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
MASEUR
REGISTRATOR
MEDICAL
REGISTRATOR
MEDICAL

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
BRANCARDIER
G
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ
5 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEUROLOGIE
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
SECȚIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT CRONICI
5 PATURI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEUROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PRINCIPAL
Nr. total posturi
SECȚIA BOLI INFECȚIOASE
42 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
MEDIC REZIDENT ANUL IV
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE

Pagina 7

1

1
6
1
1
1
23
1
1
1
1
15
1
3
7
63
1
2
3
1
2
3
1
3
2
1

684
685
692
697
699
700
704
705
710

711
713
715
717
718

719
720
721
722
726
727
728
729
730

731
737
739
740
745
758
759
760
761
774
776
780

ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
SUPERIOR
GENERALIST
S
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
SPĂLĂTOREASĂ
G
SPĂLĂTOREASĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA BOLI INFECȚIOASE - COMPARTIMENT HIV/SIDA
4 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
S
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
COMPARTIMENT DERMATO-VENEROLOGICE
8 PATURI
DERMATOVENEROLOGICE
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
DERMATOVENEROLOGICE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
DERMATOVENEROLOGICE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT COORDONATOR
S
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA PSIHIATRIE ACUȚI
50 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
PSIHIATRIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PSIHIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
PSIHOLOG SPECIALIST
S
PSIHOLOG
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
S
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
INSTRUCTOR
INSTRUCTOR ERGOTERAP
M
PERSONAL SANITAR MEDIU ERGOTERAP
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
BRANCARDIER
G
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEO
25 PATURI
ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL
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1
1
7
5
2
1
4
1
5
34
1
2
2
2
1
8

1
1
1
1
4
1
1
1
1
12
1
6
2
1
5
13
1
1
1
13
2
4
50

781

MEDIC ȘEF SECȚIE

S

783

MEDIC PRIMAR

S

784

PROFESOR CFM PRINCIPAL

S

785

S

795

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
MASEUR PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

798

INFIRMIERĂ

800

ÎNGRIJITOARE

787
793
794

MEDICI

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

S

PERSONAL SANITAR MEDIU
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL
M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU

M

RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEO

1

RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEO

2

PROFESOR CFM
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
MASEUR
REGISTRATOR
MEDICAL

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
M
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi

1
1
2
6
1
1
3
2
20

SECȚIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE
- COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE
7 PATURI
RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEO
801
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
802
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
2
Nr. total posturi
COMPARTIMENT RECUPERARE NEUROLOGICĂ
15 PATURI
RECUPERARE
MEDICINA FIZICĂ ȘI
803
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
1
BALNEO
RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
804
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
1
BALNEO
KINETOTERAPEUT
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
SUPERIOR
805
S
KINETOTERAPEUT
1
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
806
PROFESOR CFM
S
PROFESOR CFM
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
808
S
2
ASISTENT MEDICAL
809
ASISTENT COORDONATOR
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
815
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
6
PRINCIPAL
816
MASEUR PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR
1
817
MASEUR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR
1
PERSONAL AUXILIAR
823
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
6
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
826
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
3
24
Nr. total posturi
COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (BAIA DE ARIEȘ)
22 PATURI
827
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PSIHIATRIE
0.5
827
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PSIHIATRIE
0.5
828
MEDIC REZIDENT AN II
S
MEDICI
PSIHIATRIE
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
834
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
6
ASISTENT MEDICAL
835
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
840
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
5
PERSONAL AUXILIAR
841
INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ
M
INFIRMIERĂ
1
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
842
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
1
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
843
BRANCARDIER
G
BRANCARDIER
1
844
MUNCITOR CALIFICAT IV
G
MUNCITORI
MUNCITOR BUCĂTAR
1
18
Nr. total posturi
STAȚIE HEMODIALIZĂ
4 APARATE
845
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEFROLOGIE
1
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846
849
850

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

851

ASISTENT MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

852

INFIRMIERĂ

854

ÎNGRIJITOARE

ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
G
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE
MEDICINĂ DE 5 PATURI
S

ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

855

MEDIC ȘEF SECȚIE

S

MEDICI

864
866
875

MEDIC PRIMAR
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

S
S
S

MEDICI
MEDICI
MEDICI

877
877
880

MEDIC SPECIALIST
MEDIC SPECIALIST
MEDIC SPECIALIST

S
S
S

MEDIC

S

MEDICI

890

MEDIC

S

891

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT SOCIAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

911
938
946
959
960
960
961
965
967
982
994
997
1007

1011
1012

2
10
1

6
2

889

TEHNICIAN DE
RADIOLOGIE ŞI
IMAGISTICĂ LICENŢIAT
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1

RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
CU COMPETENŢĂ ÎN
TOMOGRAFIE
COMPUTERIZATĂ
MEDICINĂ DE

MEDICI
MEDICI

S

1

2
0.5
3

S
S

904

1

MEDICI
MEDICI
MEDICI

MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT AN V

S

3

URGENȚĂ
MEDICINĂ DE
URGENȚĂ
PEDIATRIE
URGENȚĂ
MEDICINĂ DE FAMILIE
CU COMPETENțĂ ÎN
UPU
MEDICINĂ DE FAMILIE
PEDIATRIE

886
888

896

1

URGENȚĂ
GENERALIST CU
COMPETENȚĂ ÎN UPU
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

1

ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

5

TEHNICIAN DE
RADIOLOGIE ŞI
IMAGISTICĂ LICENŢIAT
S
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR
SPECIALITATE GRADUL IA
SUPERIOR
S
ANALIST PROGRAM
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR
S
INGINER DE SISTEM
SPECIALITATE GRADUL IA
SUPERIOR
SECRETAR DACTILOGRAF I
SECRETAR
A
M
PERSONAL SANITAR MEDIU DACTILOGRAF
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
BRANCARDIER
G
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
G
INFIRMIERĂ
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
G
INFIRMIERĂ
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE - CABINET MEDICAL DENTARĂ DE URGENȚĂ
MEDIC DENTIST
S
MEDICI
STOMATOLOG
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SPITALIZARE DE ZI
25 PATURI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
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9
2
8.5

1
1

8

7
27
8
13
0.5
0.5
1
4
2
15
12
3
10
153
4
1
5

1014

REGISTRATOR MEDICAL

1015

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1017

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1018

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1019

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1020

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1021

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1022

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1023
1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031
1032
1033

1034

1035

1036

1037

1038
1039

1040

REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI
CABINET MEDICINĂ INTERNĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET CARDIOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET GASTROENTEROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET REUMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET NEFROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET ENDOCRINOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PEDIATRIE
PL

PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
CABINET CHIRURGIE GENERALĂ
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
S
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET CHIRURGIE PLASTICĂ ȘI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET NEUROCHIRURGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET NEUROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MED. PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET DERMATO - VENEROLOGICE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PSIHIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET UROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
GIPSAR MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR
CABINET CHIRURGIE MACILO-FACIALĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET OFTALMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
S
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET ORL
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
SSD
CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
S
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET PSIHIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT COORDONATOR
S
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
S
CABINET NEUROPSIHIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE
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2
2

1

2

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1
1

1

1042

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1043

PROFESOR PRINCIPAL CFM

1044

MEDIC SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1041

1045

1046
1047

1048

MEDIC PRIMAR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1049

MEDIC PRIMAR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1050

ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1051

ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1052

ASISTENT MEDICAL

1053

ASISTENT MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

1054
1055
1056

REGISTRATOR MEDICAL
STATISTICIAN MEDICAL
PRINCIPAL

1060

ÎNGRIJITOARE

1061

ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1062
1069
1071
1072

1073
1087
1091
1095

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
TEHNICIAN SUPERIOR DE
IMAGISTICĂ, RADIOLOGIE,
RADIOTERAPIE ŞI
RADIODIAGNOSTIC
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1097

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1110

INFIRMIERĂ

1113

INFIRMIERĂ DEBUTANT

1114

BRANCARDIER

PL
S
PL
S

PERSONAL SANITAR MEDIU
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
SALA DE GIMNASTICĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU
CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ
MEDICI

ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
PROFESOR CFM

MEDICINĂ SPORTIVĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE
GERIATRIE ȘI
GERONTOLOGIE
S
MEDICI
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET DE ALERGOLOGIE ȘI IMUNITATE CLINICĂ
ALERGOLOGIE ȘI
IMUNITATE CLINICĂ
S
MEDICI
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PNEUMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET HEMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PUNCT DE RECOLTARE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
FIȘIER DISPENSAR POLICLINICĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
G
ÎNGRIJITOARE
CABINET CHIRURGIE VASCUILARĂ
ASIST MED
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
ALTE STRUCTURI FUNCȚIONALE
BLOC OPERATOR
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
SUPERIOR
GENERALIST
S
ALT PERSONAL SANITAR OBSTETRICĂ
SUPERIOR
GINECOLOGIE
S
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
TEHNICIAN SUPERIOR
DE IMAGISTICĂ,
RADIOLOGIE,
ALT PERSONAL SANITAR RADIOTERAPIE ŞI
RADIODIAGNOSTIC
SSD
SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
OBSTETICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
G
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
G
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
BRANCARDIER
SANITAR
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1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1
1
1

4

1
47

1
7
2
1

1
14
4
4
2
13
3
1

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
Nr. total posturi
UTS
S
MEDICI
Nr. total posturi
STERILIZARE

1122

ÎNGRIJITOARE

1123

MEDIC PRIMAR

1124

ASISTENT MEDICAL ȘEF

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

1

1133

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

9

1134

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

ASISTENT APARATURĂ
MEDICALĂ

1

1135

ÎNGRIJITOARE

1136

FARMACIST ȘEF SECȚIE

1138

FARMACIST PRIMAR

1139

FARMACIST SPECIALIST

1140

FARMACIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REFERENT IA

1151
1152
1153

1154
1155
1156
1158
1159

1161
1162
1167
1168

1169
1170
1171
1172

1173
1176

1177
1179

G

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
G
Nr. total posturi
FARMACIE SPITAL
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
S
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
S
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
S
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
S

ÎNGRIJITOARE

8
61

MEDIC

1
1

ÎNGRIJITOARE

1
12

FARMACIE

1

FARMACIE

2

FARMACIE

1

FARMACIE

1

PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE
PERSONAL SANITAR MEDIU REFERENT
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - BACTERIOLOGIE
MEDIC ȘEF LABORATOR
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
CHIMIST PRINCIPAL
S
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
BIOLOG PRINCIPAL
S
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PRINCIPAL
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - IMUNOSEROLOGIE, CONTAGIOASE ȘI PLANIFICARE
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
BIOLOG PRINCIPAL
S
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
CHIMIST PRINCIPAL
S
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
SANITAR
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - BIOCHIMIE
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
BIOLOG PRINCIPAL
S
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
CHIMIST PRINCIPAL
S
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL
M

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - HEMATOLOGIE
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11
1
1
18
1
1
1
2
1
6
2
1
5
1
9

1
1
1
1
4

1
3

1
2
7

1180

MEDIC PRIMAR

S

1181

S

1186

CHIMIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

1187

ÎNGRIJITOARE

1184
1185

PL
PL

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

LABORATOR

1

LABORATOR

1

PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi

3
1
1
1
8

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
1188

MEDIC ȘEF LABORATOR

S

MEDICI

RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1

1190

MEDIC PRIMAR

S

MEDICI

RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

2

1192

MEDIC SPECIALIST

S

MEDICI

RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

2

1193

ASISTENT MEDICAL ȘEF

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1

1199

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

1200

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

6

PL

1201

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1202

STATISTICIAN MEDICAL

M

1206

MEDIC PRIMAR

S

MEDICI

RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

2

1207

MEDIC REZIDENT ANUL IV

S

MEDICI

RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1

1212

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

5

PL

1
1

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL
1
REGISTRATOR
1203
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
1204
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
1
17
Nr. total posturi
LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ - COMPUTER TOMOGRAF - SPITAL ȘI AMBULATORIUL DE
SPECIALITATE

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
1
ASISTENT MEDICAL
1214
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
10
Nr. total posturi
LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ - RMN SPITAL ȘI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE
1213

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1215

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1215

ASISTENT MEDICAL

1216

1218
1219
1220

PL

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

RADIOLOGIE ȘI
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
Nr. total posturi
LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ DIAGNOSTICĂ ȘI TERAPEUTICĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
G
INFIRMIERĂ
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0.5

0.5
1

1
1

2
1
1

1221
1222

MEDIC PRIMAR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1223

ASISTENT MEDICAL

1224
1226
1227
1228
1229

1233

1234
1235
1236
1237

1238

1239
1240

1241

1242

1243
1244

1245
1247

1248
1249
1250

1251
1252
1253
1255
1256
1257

MEDIC ȘEF SERVICIU
MEDICINA LEGALĂ
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
FARMACIST PRIMAR
MEDICINA LEGALĂ
CHIMIST PRNCIPAL
MEDICINA LEGALĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL MEDICINA
LEGALĂ
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT MEDICINA
LEGALĂ
REGISTRATOR MEDICAL

Nr. total posturi
LABORATOR ENDOSCOPIE BRONŞICĂ
S
MEDICI
PNEUMOFIZIOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SERVICIUL JUDEȚEAN DE MEDICINA LEGALĂ
S
S
S
S
S

PL

MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

MEDICINA LEGALĂ
MEDICINA LEGALĂ
MEDICINA LEGALĂ
FARMACIST MEDICINA
LEGALĂ
CHIMIST MEDICINA
LEGALĂ

4
1
1
1
3

1
2
1
1
1

PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICINA LEGALĂ

4

PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICINA LEGALĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICINA LEGALĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
BRANCARDIER
G
BRANCARDIER
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT CITOLOGIE
BIOLOG PRINCIPAL
ALT PERSONAL SANITAR
ANATOMIE PATOLOGICĂ
SUPERIOR
S
BIOLOG
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
ASISTENT MEDICAL
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE
ANATOMIE
ASISTENT COORDONATOR
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICAĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
INGRIJITOARE
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - PROSECTURA
MEDIC ȘEF SERVICIU
ANATOMIE
ANATOMIE PATOLOGICĂ
PATOLOGICĂ
S
MEDICI
MEDIC PRIMAR ANATOMIE
ANATOMIE
S
MEDICI
PATOLOGICĂ
PATOLOGICĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICĂ
REGISTRATOR MEDICAL
ANATOMIE
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICAĂ
ANATOMIE
AUTOPSIER DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICA
Nr. total posturi
SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE
MEDIC ȘEF SERVICIU
S
MEDICI
EPIDEMIOLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IGIENĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
AGENT D.D.D.
G
AGENT D.D.D.
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
AGENT D.D.D. DEBUTANT
G
AGENT D.D.D.

1
1

PL
M
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1
1
14

1

1
1
3

1

1

1
1
4

1
2

1
1
1
6
1
1
1
2
1
1

1260

ÎNGRIJITOARE

G

1261

MUNCITOR NECALIFICAT I

G

1262

1264

MEDIC SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

1266

MEDIC PRIMAR

1267

PSIHOLOG PRACTICANT
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1263

1268
1269
1269

1271
1271
1272
1273

1274

1275

1276

1277

1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285

1286
1288
1289

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR

ÎNGRIJITOARE
MUNCITOR
NECALIFICAT

3

MUNCITORI
Nr. total posturi
CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ
MEDICINĂ DE FAMILIE
COMPETENŢĂ
PLANIFICARE
MEDICALĂ
S
MEDICI

1
11

PL

1

PERSONAL SANITAR MEDIU OCROTIRE
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
CABINET MEDICINA MUNCII
S
MEDICI
MEDICINA MUNCII
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
S
PSIHOLOG
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL
Nr. total posturi
CABINET BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PRINCIPAL
Nr. total posturi
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
S
Nr. total posturi
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE (EDUCAȚIE SPECIFICĂ)
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
Nr. total posturi
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE (PICIOR DIABETIC)
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ ADULȚI CU STAȚIONARE DE ZI - 35 LOCURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
PSIHIATRIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PSIHIATRIE
MEDIC REZIDENT AN III
S
MEDICI
PSIHIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
PSIHOLOG
S
PSIHOLOG
ALT PERSONAL SANITAR
ASISTENT SOCIAL
S
ASISTENT SOCIAL
SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ COPII
PSIHIATRIE
PEDIATRICA
MEDIC ȘEF CSM
S
MEDICI
PSIHIATRIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PEDIATRICA
NEUROLOGIE
PEDIATRICĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
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1

1
3
2
1
1
0.5
0.5
5

2
0.5
0.5
1
4

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8

1
2
1

1290

MEDIC REZIDENT AN III

S

1291

PSIHOLOG PRINCIPAL

S

1292

PSIHOLOG SPECIALIST
ASISTENT SOCIAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

1301
1302
1304

MEDIC ȘEF DISPENSAR TBC
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

S
S
S

1305

BIOLOG PRINCIPAL

S

1306

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

1293
1295
1296
1297
1298

1299

1300

1312

1313
1314
1315
1316

1317
1318
1319

1320

1321

1322

1323
1324
1324
1325
1326

PSIHIATRIE
PEDIATRICA

1

PSIHOLOG

1

PSIHOLOG

1

ASISTENT SOCIAL
1
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
2
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PRINCIPAL
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
1
13
Nr. total posturi
COMPARTIMENT ERGOTERAPIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
1
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
Nr. total posturi
COMPARTIMENT RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT)
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
1
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
Nr. total posturi
DISPENSAR TBC

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MED.
PRINCIPAL

S

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PNEUMOFIZIOLOGIE
PNEUMOFIZIOLOGIE
PNEUMOFIZIOLOGIE

1
1
2

BIOLOG
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

1

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
CENTRU DE SĂNĂTATE MULTIFUNCŢIONAL OCNA MUREŞ
SPITALIZARE DE ZI
20 PATURI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
MEDICINĂ INTERNĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PEDIATRIE
OBSTETRICA
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
GINECOLOGIE
CABINETE MEDICALE
CABINET MEDICINĂ INTERNĂ
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PRINCIPAL
CABINET PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PRINCIPAL
Nr. total posturi
SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE
ALT PERSONAL CU STUDII JURIST/ECONOMIST/ING
SUPERIOARE
INER/SOCIOLOG
ȘEF SERVICIU
S
MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE
MEDIC
S
MEDICI
MEDICINĂ GENERALĂ
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
S
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
S
CONSILIER JURIDIC
ALT PERSONAL CU STUDII
GRADUL I
SUPERIOARE
S
CONSILIER JURIDIC
PL
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1
6

1
1
1
1
16

1
1
1

1

1

1
6

1
1
0.5
0.5
1

1330
1331

CONSILIER JURIDIC
GRADUL II
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
REFERENT I A

1333

REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

1334

REGISTRATOR MEDICAL

1335

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1336

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL COORDONATOR

1337

PREOT I

1340

GARDEROBIER

1327
1329

1341

SPĂLĂTOREASĂ CU
GESTIUNE

1351

SPĂLĂTOREASĂ

ALT PERSONAL CU STUDII
SUPERIOARE
CONSILIER JURIDIC
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
S
JURIST/ECONOMIST
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
S
ECONOMIST
M
PERSONAL MEDIU
REFERENT
Nr. total posturi
COMPARTIMENT DE INTERNĂRI - INFORMAȚII
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
DIETETICA
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
S

ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
COMPARTIMENT RELIGIOS
ALT PERSONAL CU STUDII
SUPERIOARE
S
PREOT
Nr. total posturi
GARDEROBĂ
G
PERSONAL AUXILIAR
GARDEROBIER
Nr. total posturi
SPĂLĂTORIE
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
M
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi

1
2
1
1
9

2
1
3

1

1
2

1
1
3
3

SPĂLĂTOREASĂ

1

SPĂLĂTOREASĂ

10
11

B. STRUCTURI FUNCȚIONALE - APARAT FUNCȚIONAL
1352
1357
1358
1359
1360

1361
1362
1363
1364
1366

1367
1372
1374

ȘEF SERVICIU
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL I
REFERENT IA
REFERENT CASIER IA

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE
S
TESA
ECONOMIST

1

S

5

TESA

ECONOMIST

S
TESA
ECONOMIST
M
TESA
CONTABIL
M
TESA
CASIER
Nr. total posturi
SERVICIUL INFORMATICĂ ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ
ANALIST
PROGRAMATOR
S
TESA

ȘEF SERVICIU
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL II
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

S

TESA

S

TESA

INGINER DE SISTEM

ANALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE APROVIZIONARE ȘI TRANSPORT
S
TESA
INGINER/ECONOMIST

ȘEF SERVICIU
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA

S

TESA

S

TESA

ȘEF DEPOZIT I
MAGAZIONER
MUNCITOR CALIFICAT IV
MANIPULANT BUNURI

1380
1383
1384

MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT II
MUNCITOR CALIFICAT III

MAGAZIE
M
TESA
M
TESA
M
MUNCITORI
M
MUNCITORI
Nr. total posturi
CONDUCĂTORI AUTO
MUNCITORI
MUNCITORI
MUNCITORI
Nr. total posturi
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1
1
1
1
2
6
1

ECONOMIST
ECONOMIST/INGINER/J
URIST

5

ȘEF DEPOZIT I
MAGAZIONER
ACHIZITOR
MANIPULANT BUNURI

1
1
1
2
5

CONDUCATORI AUTO
CONDUCATORI AUTO
CONDUCATORI AUTO

1
3
1
5

Nr. total posturi
1375
1376
1377
1379

1
1
1
9

2
8

SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI RELATII CU PUBLICUL
S
TESA
ECONOMIST
RESURSE UMANE

1385

ȘEF SERVICIU

1390

INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA

1392
1393
1394

1395

INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL II
SOCIOLOG

ȘEF SERVICIU

1400

INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL I
ARHIVAR IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE DEBUTANT

1401
1407
1410
1412
1419
1420
1421

MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I

1396
1397
1398
1399

1422
1424
1428
1429

1430
1431

1432
1433

1435

1444
1447
1450

S
TESA
ECONOMIST
RELAȚII CU PUBLICUL ȘI CONSILIERE

5

S

TESA

ECONOMIST

2

S
S

TESA
TESA

ECONOMIST/SOCIOLOG
SOCIOLOG

1
1
10

Nr. total posturi
SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM
JURIST/ECONOMIST/ING
INER
S
TESA
TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM

1

S

TESA

INGINER

1

S

TESA

ECONOMIST

1

S
M

TESA
TESA

INGINER
ARHIVAR
INGINER APARATURĂ
MEDICALĂ
S
TESA
MUNCITORI INDIRECT PRODUCTIVI

1
1

M
G
G
G
G
G
G

1
6
3
2
7
1
1

MUNCITORI
INSTALATOR
MUNCITORI
ELECTRICIAN
MUNCITORI
INSTALATOR
MUNCITORI
MECANIC
MUNCITORI
FOCHIST
MUNCITORI
ZUGRAV
MUNCITORI
TÂMPLAR
CENTRALA TELEFONICĂ
MUNCITOR CALIFICAT III
G
MUNCITORI
TELEFONISTĂ
MUNCITOR SPAȚII VERZI
MUNCITOR NECALIFICAT I
G
MUNCITORI
ACTIVITATE DE ÎNTREȚINERE REVIZIE TEHNICĂ ASCENSOARE
MUNCITOR CALIFICAT II
G
MUNCITORI
LIFTIERA
MUNCITOR CALIFICAT III
G
MUNCITORI
LIFTIERA
Nr. total posturi
COMPARTIMENT CONFECȚIONARE, REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE INVENTAR MOALE
MUNCITOR CALIFICAT II
G
MUNCITORI
CROITOR
MUNCITOR CALIFICAT III
G
MUNCITORI
CROITOR
Nr. total posturi
COMPARTIMENT JURIDIC
CONSILIER JURIDIC
GRADUL IA
S
TESA
JURIST
CONSILIER JURIDIC
GRADUL I
S
TESA
JURIST
Nr. total posturi
COMPARTIMENT AUDIT
AUDITOR GRADUL IA
S
TESA
AUDITOR
Nr. total posturi
BLOCUL ALIMENTAR
MUNCITOR CALIFICAT I
G
MUNCITORI
BUCĂTAR
MUNCITOR CALIFICAT III
G
MUNCITORI
BUCĂTAR
MUNCITOR CALIFICAT IV
G
MUNCITORI
BUCĂTAR
Nr. total posturi
TOTAL POSTURI UNITATE

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

1

Avizat pentru legalitate
SECRETARUL JUDETULUI ALBA,
VASILE BUMBU
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1

1
2
4
1
35
1
1
2

1
1
2
2
2
9
3
3
15
1450

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 17513/14 august 2019
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de
funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

I. Expunere de motive
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin adresa nr. 13166 din 9 august 2019
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17045 din 9 august 2019 a solicitat
modificarea organigramei şi statului de funcții în sensul transformării unor posturi vacante, din
cadrul structurilor medicale şi funcţionale, într-un grad profesional inferior, pentru o mai mare
adresabilitate în momentul scoaterii la concurs precum și înființarea/desființarea unor posturi din
cadrul structurilor medicale.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, președintele consiliului județean „întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului
judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi
regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor
publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 148 din 28 iunie 2019 a fost aprobată
Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 148 din 28 iunie 2019 privind aprobarea
modificării Organigramei, a Statul de funcţii şi a Regulamentul de organizare şi funcţionare ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului

Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 166 din 14 august 2019.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR
Nr. 17514/14 august 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU – şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în
data de 20 august 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” estimată a
avea loc în data de 29 august 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 166/14 august 2019 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
- solicitarea nr. 13166 din 9 august 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
înregistrată cu nr. 17045 din 9 august 2019 la registratura Consiliului Judeţean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia juridică şi administraţie publică
Biroul resurse umane
Nr.
/ august 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei
şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, consiliul judeţean „aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui
consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean,
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Articolul 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către
autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede: „Autoritatea administraţiei publice locale, prin structura cu
atribuţii specifice în domeniu, are următoarele competenţe:
a) aprobă statele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în
normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
b) aprobă modificarea statelor de funcţii aprobate;
c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia;
d) înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile
managerului unităţii privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea,
restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi al căror
management a fost transferat, pentru aprobarea acestora..”
Prin adresa nr. 13166 din 9 august 2019 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a
solicitat modificarea organigramei şi a statului de funcţii, prin transformarea/înființarea/
desființarea unor posturi, după cu urmează:
Secţia medicină internă - Transformarea postului vacant de asistent medical principal
PL în asistent medical debutant PL;
Secţia chirurgie generală – comp. chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă
- Înfiinţarea unui post vacant de medic rezident anul V în specialitatea chirurgie plastică, estetică
şi microchirurgie reconstructivă;
Ambulatoriul integrat spitalului – Cabinet gastroenterologie – Desfiinţarea a două
posturi vacante de asistent medical PL; Înfiinţarea unui post vacant de asistent medical principal
PL;
Ambulatoriul integrat spitalului – Cabinet ortopedie şi traumatologie - Înfiinţarea
unui post vacant de asistent medical PL;
Ambulatoriul integrat spitalului – Cabinet recuperare, medicină fizică şi balneologie
- Desfiinţarea unui post vacant de asistent medical debutant PL;
Bloc operator - Înfiinţarea unui post vacant de asistent medical debutant PL;
Laborator de analize medicale – bacteriologie - Desfiinţarea unui post vacant de
asistent medical debutant PL; Înfiinţarea unui post vacant de asistent medical principal PL;
Dispensar TBC - Desfiinţarea unui post vacant de medic primar.
Potrivit art. 6 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1.224 din 16 septembrie 2010
privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind

aprobarea normativelor de personal ”(1) Numărul de posturi, pe categorii de personal, între
limita minimă şi maximă, se stabileşte de managerul fiecărei unităţi sanitare cu personalitate
juridică, potrivit structurilor medicale aprobate, cu încadrarea în cheltuielile de personal
aprobate ca limită maximă prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli.”
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.

Şef birou,
Suciu Horaţiu Zaharia

Întocmit,
Bălţat Ramona

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi a
Regulamentului de de organizare și funcționare
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna august 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c, art. 406, art. 409 alin. 3 lit. b şi lit. c, art.
610 alin. 1, art. 611 alin. 1 şi art. 612 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 11 alin. 1 şi art. 11 alin. 2 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă
a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba, urmând să aibă conținutul prevăzut în anexa nr. 3 parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Se aprobă modificarea şi completarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 244/27 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba,
după cum urmează:
I. La punctul „A. Salarii de bază pentru funcțiile publice - 1.) Funcţii publice de
conducere” poziţia „nr. 1” coloana „nr. 2” se modifică şi va avea următorul cuprins:
Nr.
crt.
1.

Funcția publică
Secretar general al județului

II. La punctul „A. Salarii de bază pentru funcțiile publice - 2.) Funcţii publice
generale de execuţie” poziţia „nr. 2” coloana „nr. 2” se completează şi va avea următorul
cuprins:
Nr.
crt.
2.

Funcția
Consilier, consilier juridic, expert,
inspector, consilier achiziţii publice;

Art. 5. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 146/28 iunie 2019, Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 47/28 februarie 2019 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Alba
nr. 210/29 iunie 2017 își încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.
Art. 6. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, direcţiilor,
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Nr. 167
Alba Iulia, 14 august 2019
Prezentul proiect de hotărâre:
¾ a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
¾ va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică

Total posturi, din care:

184

- Aparatul de specialitate:

172

◊ conducere

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Alba nr.167 din 14 august 2019

20

→ functii publice

19

→ contractuali
◊ executie
→ functii publice
→ contractuali

1

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA

152
114
38

- Manageri cultura:

4

PREȘEDINTE

CABINETUL
PRESEDINTELUI

MANAGEMENTUL
INSTITUȚIILOR DE
CULTURĂ

4

VICEPREȘEDINTE

ADMINISTRATOR
PUBLIC

VICEPREȘEDINTE

APARATUL DE SPECILIATATE
CONSILIULUI JUDEŢEAN ALBA

AL
.

SECRETAR
GENERAL AL
JUDEŢULUI

ARHITECT SEF
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI
BUGETE

DIRECȚIA GESTIONAREA
PATRIMONIULUI

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECȚIA
AMENAJAREA
TERITORIULUI ȘI
URBANISM

Unitatea de implementare a
proiectului « Sistem de
management integrat al
deșeurilor în Județul Alba »

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA
Vasile BUMBU

3
3

4
4

6
1
5

ARII PROTEJATE

3
3

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL
DEŞEURILOR

6
6

BIROUL TURISM

6
6

STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE
MEDIU

2
2

BIROUL RELAŢII IMTERNAŢIONALE, DIASPORA
RELAŢII PUBLICE ŞI COMUNICARE

8
1
7

DEZVOLTARE PROMOVARE
PATRIMONIALĂ ŞI MANAGEMENTUL
UNITĂŢILOR DE CULTURĂ

5
5

6
1
5

2
2

5
5

3
3

MANAGEMENTUL INSTITUTIILOR PUBLICE DE
CULTURA SUBORDONATE CONSILIULUI JUDETEAN
ALBA

SEF SERVICIU

INVESTIŢII

4
4

GESTIUNEA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ŞI A
PEISAJULUI CULTURAL

9
9

AUTORIZARE, DISCIPLINA ÎN
CONSTRUCŢII, CADASTRU, GIS

8
1
7

AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM

4
4

TINERET, ÎNVÂŢĂMÂNT, SPORT ŞI RELAŢII
INTERINSTITUŢIONALE

3
3

SERVICIU MEDIU

SEF SERVICIU

ÎNTREŢINERE DRUMURI JUDEŢENE

8
1
7

SERVICIU INVESTIŢII,
DEZVOLTARE,
PROMOVARE
PATRIMONIALĂ ŞI
MANAGEMENTUL
UNITĂŢILOR DE CULTURĂ

SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC
ŞI PRIVAT, INFORMATICĂ

4
4

SIGURANŢA CIRCULAŢIEI PE DRUMURILE
JUDEŢENE

3
3

ADMINISTRARE DRUMURI JUDEŢENE

6
6

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI
MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII
CONTRACTELOR

2
2

BUGET

2
2

URMARIRE INCASARE VENITURI SI
EXECUTARE SILITA

SEF SERVICIU

PROGRAME ŞI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

SEF SERVICIU

SERVICIUL ACCESARE ŞI COORDONARE
PROIECTE

SEF SERVICIU

DEZVOLTARE ECONOMICA ȘI RURALĂ

2
2

SERVICIU PROGRAME,
LUCRĂRI, ÎNTREŢINERE
DRUMURI

CONTABILITATE - FINANCIAR

5
5

SERVICIU BUGET
VENITURI

AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT

8
1
7

SERVICIU DEZVOLTARE,
PROGRAME ȘI GUVERNANȚA
CORPORATIVĂ

UNTĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ,
ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

20
1
19

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

2
2

REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, MONITORUL OFICIAL

6
1
5

SERVICIUL ADMINISTRATIV

SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

6
1
5

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS

BIROUL RESURSE UMANE

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

4

4
-

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 167/14 august 2019
STATUL DE FUNCȚII
AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA
Nr. crt.
1
2-3
4

Denumirea funcţiei

Număr posturi
1
2
1

Preşedinte
Vicepreşedinte
Administrator public
CABINETUL PREȘEDINTELUI
5-8
Consilier
4
APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA
9
Secretar general al judeţului
1
BIROUL RESURSE UMANE
10
Şef birou
1
11-14
Consilier, grad profesional superior
4
15
Inspector, grad profesional superior
1
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
16
Șef birou
1
17-21
Auditor, grad profesional superior
5
SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
22-23
2
Consilier, grad profesional superior
SERVICIUL ADMINISTRATIV
24
Şef serviciu
1
25
Inspector de specialitate gradul I A
1
26
Inspector de specialitate gradul I
1
27
Referent IA
1
28-30
Îngrijitor
3
Îngrijitor (Sâncrai)
1
31
Şofer I (din care un post cu ½ normă)
10
32-41
42
Muncitor calificat I
1
43
Muncitor calificat I (Sâncrai)
1
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
44
Director executiv
1
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
45
Şef serviciu
1
46-50
Consilier juridic, grad profesional superior
5
51
Consilier juridic, grad profesional principal
1
52
Consilier juridic, grad profesional debutant
1
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
53-57
Consilier, grad profesional superior
5
REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, MONITORUL OFICIAL
58
1
Consilier, grad profesional superior
59
1
Inspector de specialitate gradul IA
AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT
60-61
2
Consilier, grad profesional superior
UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL
62-63
2
Consilier, grad profesional superior
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE

64
65

Director executiv
1
Director executiv adjunct
1
Contabilitate-financiar
66-71
Consilier, grad profesional superior
6
SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
72
Şef serviciu
1
Dezvoltare economică și rurală
73
Inspector, grad profesional superior
1
74-75
Consilier, grad profesional superior
2
Programe şi guvernanţa corporativă
76-78
Consilier, grad profesional superior
3
79
Consilier, grad profesional principal
1
SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE
80
Şef serviciu
1
81-86
Consilier, grad profesional superior
6
87
Consilier, grad profesional principal
1
SERVICIUL BUGET VENITURI
88
Şef serviciu
1
Buget
89-91
Consilier, grad profesional superior
3
Urmărire, încasare venituri şi executare silită
92-94
Consilier, grad profesional superior
3
95
Consilier juridic, grad profesional principal
1
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR
96
Şef serviciu
1
97-101
Consilier achiziţii publice, grad profesional superior
5
102
Consilier achiziţii publice, grad profesional principal
1
103
Consilier achiziţii publice, grad profesional asistent
1
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
104
Director executiv
1
SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI, ÎNTREȚINERE DRUMURI
105
Şef serviciu
1
Administrare drumuri judeţene
106-110
Consilier, grad profesional superior
5
111
Consilier, grad profesional principal
1
112
Consilier, grad profesional asistent
1
113
Referent de specialitate, grad profesional superior
1
114
Referent IA
1
Siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene
115-116
Consilier, grad profesional superior
2
117-118
Referent IA
2
Întreţinere drumuri judeţene
119
Inspector de specialitate debutant
1
120-123
Muncitor calificat I
4
SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT, INFORMATICĂ
124
Şef serviciu
1
125-131
Consilier, grad profesional superior
7
Tineret, învățământ, sport și relaţii interinstituţionale
132-133
Consilier, grad profesional superior
2

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
134
Arhitect şef
1
Amenajarea teritoriului, urbanism
135-137
Consilier, grad profesional superior
3
138
Consilier, grad profesional principal
1
139
Consilier, grad profesional asistent
1
140
Consilier, grad profesional debutant
1
Autorizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS
141-144
Consilier, grad profesional superior
4
145
Consilier, grad profesional asistent
1
146
Inspector de specialitate gradul I
1
Gestiunea patrimoniului construit şi a peisajului cultural
147-148
Consilier, grad profesional superior
2
149
Consilier, grad profesional debutant
1
SERVICIUL INVESTIŢII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ŞI
MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE CULTURĂ
150
Şef serviciu
1
Investiţii
151-153
Consilier, grad profesional superior
3
Dezvoltare promovare patrimonială şi Managementul unităţilor de cultură
154-155
Consilier, grad profesional superior
2
156
Inspector, grad profesional superior
1
157
Consilier, grad profesional principal
1
BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, DIASPORA, RELAŢII PUBLICE ŞI
COMUNICARE
158
Şef birou
1
159-161
Consilier, grad profesional superior
3
162
Consilier, grad profesional superior (Câmpeni)
1
163
Inspector de specialitate gradul I
1
BIROUL TURISM
164
Şef birou
1
165
Consilier, grad profesional superior
1
166
Inspector, grad profesional superior
1
167
Consilier, grad profesional asistent
1
168
Inspector, grad profesional asistent
1
169
Inspector de specialitate gradul IA
1
SERVICIUL MEDIU
170
Șef serviciu
1
Strategii, programe, proiecte mediu
Consilier, grad profesional principal
171
1
Consilier, grad profesional asistent
172
1
Sistem de management integrat al deşeurilor
Consilier,
grad profesional superior
173-175
3
Consilier,
grad
profesional
asistent
176
1
Consilier,
grad
profesional
debutant
177
1
Arii protejate
Inspector
de
specialitate
gradul IA
178
1
Inspector
de
specialitate
gradul
I
179
1
Inspector
de
specialitate
gradul
II
180
1
TOTAL
180

1-3
4

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ
Director–manager gradul II
Director general–manager gradul II
TOTAL
TOTAL GENERAL

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

3
1
4
184

Avizat pentru legalitate
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 167/20 august 2019

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE
AL CONSILIULUI JUDEŢEAN ALBA

TITLUL I.
DISPOZIŢII GENERALE
1. Dispoziții generale privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Alba
Art. 1.
(1) În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. a și art. 173 alin. 2 lit. c din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean îndeplinește atribuții
privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al acestuia, sens în care aprobă
organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de
specialitate.
(2) Dispoziţiile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare, denumit în
continuare Regulament, se aplică personalului (funcționari publici și personal contractual)
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, denumit în continuare aparat
de specialitate.
(3) Aparatul de specialitate este o structură organizatorică permanentă care asigură
realizarea atribuțiilor consiliului județean stabilite prin legi și alte acte normative, precum și a
celor cuprinse în hotărârile Consiliului Județean Alba și respectiv în dispozițiile președintelui.
(4) Potrivit organigramei, aparatul de specialitate cuprinde structuri funcționale –
direcții, servicii, birouri și compartimente.
(5) Prezentul Regulament este instrumentul de reglementare și de management care
vizează funcțiile și atribuțiile structurilor funcționale din cadrul aparatului de specialitate,
servind atât personalului din aparatul de specialitate cât și altor părți interesate.
(6) Regulamentul reprezintă o concentrare a atribuțiilor și activităților funcțiilor de
conducere și a structurilor funcționale, care, ulterior vor fi detaliate în fișele de post precum
și în procedurile formalizate pe procese și/sau activități elaborate în cadrul sistemului de
control intern managerial, în vederea îndeplinirii obiectivelor Consiliului Județean Alba în
condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență.
(7) Prezentul Regulament cuprinde norme care privesc organizarea, funcționarea și
atribuțiile generale și specifice, responsabilitățile structurilor funcționale din cadrul
aparatului de specialitate, ale funcțiilor de conducere, el fiind elaborat în baza
propunerilor acestora, care răspund de necesitatea, oportunitatea şi legalitatea atribuţiilor
cuprinse în acesta.
(8) Dispoziţiile prezentului Regulament sunt elaborate în temeiul legislaţiei incidente
cu privire la organizarea, funcţionarea, atribuţiile, competențele și responsabilitățile
Consiliului Județean Alba, legislație care are prioritate în aplicare, iar documentele
subsecvente emise în aplicarea Regulamentului (fișe de post, proceduri formalizate etc.) vor fi
elaborate în conformitate cu legislația aplicabilă la momentul elaborării acestora.
(9) Fiecare structură funcțională din cadrul aparatului de specialitate răspunde de
punerea în aplicare a atribuțiilor prevăzute de legislaţia aplicabilă domeniului de competență
respectiv, care nu au fost cuprinse în prezentul Regulament.
(10) În cazul intervenţiei unor evenimente legislative cu privire la legislația care a
stat la baza elaborării prezentului Regulament, documentele subsecvente emise în aplicarea
Regulamentului, vor fi modificate și/sau completate ca urmare a modificărilor legislative în
cauză.

2. Rolul, misiunea, atribuțiile și responsabilitățile generale ale aparatului de
specialitate
Art. 2.
Rolul aparatului de specialitate este acela de a sprijinii funcţionarea consiliului
judeţean, acesta având abilitatea legală de a fundamenta prin documente (rapoarte, studii,
referate, opinii, informări etc.), sub aspect legal, tehnic, economic, de eficienţă şi/sau
eficacitate, procesul decizional în baza competenţelor proprii, pe care o exercită elaborând
proiecte de acte administrative şi operaţiuni tehnico-materiale.
Art. 3.
(1) Misiunea aparatului de specialitate privește:
a.) funcţionarea conformă cu legislaţia în vigoare;
b.) îmbunătăţirea transparenţei actului decizional;
c.) realizarea unor procese şi activităţi fundamentate şi ţinute sub control;
d.) birocraţia eficace și orientată spre cerinţele publicului;
e.) creşterea eficacităţii şi calităţii muncii administrative;
f.) descurajarea posibilităţilor de corupere a sistemului şi angajaţilor;
g.) asigurarea integrităţii, imparţialităţii şi eficacităţii personalului.
(2) Realizarea misiunii precizate la alineatul (1) se face prin dezvoltarea Sistemului de
control intern managerial în conformitate cu legislația incidentă.
Art. 4.
(1) În vederea realizării rolului și a misiunii sale, aparatul de specialitate îndeplineşte
următoarele atribuţii generale:
a.) punerea în aplicare a legilor şi a celorlalte acte normative, a hotărârilor adoptate
de Consiliul Județean Alba şi a dispoziţiilor emise de preşedintele acestuia;
b.) elaborarea și avizarea proiectelor de acte administrative, precum şi fundamentarea
tehnică, economică și juridică a acestora și a altor acte juridice încheiate de Județul Alba
și/sau Consiliul Județean Alba în exercitarea competențelor legale sau în administrarea
bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat al unității administrativ teritoriale;
c.) elaborarea documentelor (studii, analize, informări, propuneri, rapoarte etc.) pe
care se fundamentează procesul decizional din cadrul Consiliul Județean Alba;
d.) elaborarea și implementarea proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor, a
studiilor, analizelor şi statisticilor necesare realizării şi implementării politicilor publice,
precum şi a documentaţiei necesare executării actelor normative, în vederea realizării
competenţelor autorităţii publice;
e.) realizarea de activităţi şi acțiuni, precum şi elaborarea de propuneri și măsuri pentru
implementarea strategiilor și planurilor de acțiune incidente fiecărui domeniu de activitate;
f.) acordarea, la cererea instituțiilor/serviciilor publice din subordinea Consiliului
Județean Alba sau a autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, de asistenţă
juridică, economică, tehnică şi în alte domenii specifice de specialitate;
g.) exercitarea de activităţi de îndrumare, consiliere, audit şi control, conform
prevederilor legale în vigoare şi în condiţiile prezentului Regulament;
h.) asigurarea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a unui serviciu stabil, profesionist,
transparent şi eficient în interesul cetăţenilor, precum şi al autorităţii administraţiei publice;
i.) gestionarea resurselor umane şi a resurselor financiare;
j.) colectarea creanţelor bugetare;
k.) reprezentarea intereselor autorităţii publice în raporturile acesteia cu persoane fizice
şi juridice de drept public sau privat, din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor stabilite
de Președintele Consiliului județean;
l.) realizarea de activităţi în conformitate cu strategia de informatizare a administraţiei
publice.
Art. 5.
Personalul din cadrul aparatului de specialitate are următoarele responsabilități generale:
a.) asigură cunoaşterea, însușirea, aplicarea și respectarea legislaţiei și a
reglementărilor specifice domeniului de activitate cu privire la atribuțiile, acţiunile,
activităţile, procesele de muncă și sarcinile specifice postului pe care îl ocupă;
b.) exercită atribuţiile stabilite în acte normative, reglementări, standarde, normative,
instrucțiuni, metodologii, proceduri, acte administrative, fişa postului, etc.;

c.) realizează, la timp şi întocmai, activitățile, acțiunile, atribuţiile sau sarcinile ce-i
revin și raportează asupra modului de realizare a acestora;
d.) răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor,
informaţiilor şi măsurilor incluse, respectiv propuse, în documentele întocmite;
e.) întocmește răspunsuri la cereri, petiții, plângeri, reclamații și adrese repartizate;
asigură transmiterea răspunsului către persoanele fizice sau juridice solicitante;
f.) se documentează, elaborează și fundamentează tehnic, economic sau juridic
proiectele de acte administrative și acte juridice ale unității administrative
teritoriale/Consiliului județean/Președintelui Consiliului județean;
g.) întocmește rapoartele prevăzute de lege; avizează și/sau contrasemnează actele
administrative și actele juridice emise în exercitarea atribuțiilor specifice de serviciu;
h.) fundamentează tehnic, economic sau juridic refuzul de a semna, respectiv de a
contrasemna ori aviza actele administrative sau actele juridice pe care le consideră nelegale;
i.) îndeplinește îndatoririle de serviciu cu profesionalism, imparțialitate, loialitate,
corectitudine şi în mod conştiincios, cu obligaţia de a se abţine de la orice faptă care ar putea să
aducă prejudicii autorității;
j.) păstrează secretul de serviciu, datele şi informaţiile cu caracter confidenţial deţinute
sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;
k.) respectă normele de conduită;
l.) adoptă o ţinută morală în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile
profesionale cu persoanele din afara autorității;
m.) răspunde de înregistrarea, evidența și păstrarea documentelor de lucru, precum și de
baza tehnico-materială din dotarea autorității;
n.) propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea
compartimentului sau a autorităţii, în general;
o.) semnalează conducerii structurii funcționale din care face parte orice probleme
deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii
sarcinilor sau în afara acestora;
p.) propune măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sancţionarea nerespectării
prevederilor legale care reglementează domeniul de activitate al compartimentului din care
face parte;
q.) semnează documentele pe care le întocmeşte;
r.) gestionează documentele specifice elaborate în format letric și efectuează
operațiunile necesare în programul informatic de înregistrare a corespondenței;
s.) respectă prevederile legale cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter
personal;
t.) furnizează datele cu caracter personal necesare întocmirii dosarelor profesionale şi
a dosarelor personale, precum şi actualizarea acestora, când este cazul;
u.) elaborează proiecte de hotărâri/dispoziţii pentru în domeniul de competenţa al
compartimentului/biroului/serviciului;
v.) elaborează rapoartele compartimentelor de resort la proiectele de hotărâre
înregistrate, ţinând cont de obiectul şi domeniul reglementat prin acestea, cu respectarea
termenelor stabilite în acest sens de către secretarul general al județului, care să nu depăşească
termenul de 30 de zile prevăzut de lege pentru emiterea rapoartelor;
w.) participă la ședințele de lucru ale comisiilor de specialitate ale Consiliului județean
la care este invitat și comunică datele și informațiile solicitate de consilierii județeni, în funcţie
de natura problemei avute în dezbatere;
x.) comunică compartimentului de specialitate necesitatea promovării acțiunilor de
chemare în judecată și pune la dispoziția acestuia date, informaţii, documente justificative
pentru fundamentarea cererii de chemare în judecată (contracte, acte financiar-contabile,
hotărâri ale consiliului judeţean, dispoziţii ale preşedintelui, documentaţii tehnice, etc.);
y.) comunică compartimentului de specialitate date, informaţii, documente
justificative detinute în domeniul specific de activitate pentru fundamentarea apărării în
termenele stabilite de instanțele judecătorești și întocmește note de fundamentare în vederea
apărării intereselor Județului Alba, Consiliului Județean Alba și a Președintelui Consiliului
Județean Alba;
z.) aplică și duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Județean Alba și a dispozițiile
Președintelui Consiliului Județean Alba, care le sunt repartizate;

aa.) furnizează date și informatii care urmează să fie publicate pe site-ul autorității, prin
intermediul compartimentului de specialitate din cadrul consiliului județean cu atribuții în acest
sens;
bb.) asigură păstrarea în bune condiţii a lucrărilor elaborate sau rezolvate și predarea
acestora la arhivă;
cc.) efectuează controalele medicale proprii (periodic şi la schimbarea postului, a
locului de muncă sau a condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, în alte condiţii stabilite de
medicul de medicina muncii), certificate prin fişa de aptitudine în muncă efectuarea acestora;
dd.) participă la instruirea periodică şi suplimentară în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, îşi însuşește şi respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei de securitate şi sănătate în
muncă şi măsurile stabilite pentru prevenirea producerii accidentelor de muncă şi/sau a
îmbolnăvirilor profesionale;
ee.) urmează programele de perfecționare profesională, conform prevederilor legale.
Art. 6.
Întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege,
contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea documentelor de fundamentare
angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor - funcţionari
publici sau personal contractual din aparatul de specialitate, în cazul încălcării legii, în raport
cu atribuţiile specifice.
Art. 7.
Hotărârile Consiliului Județean Alba și dispozițiile Președintelui Consiliului Județean
Alba, adoptate, respectiv emise (Actele autorităţilor administraţiei publice locale) angajează, în
condiţiile legii, răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcţionarilor publici
şi personalului contractual din aparatul de specialitate al consiliului judeţean care, cu încălcarea
prevederilor legale, fundamentează din punct de vedere tehnic şi al legalităţii emiterea sau
adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate aceste acte.
Art. 8.
În cazul în care printr-un act administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale
emis sau adoptat fără a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau
al legalităţii s-au produs consecinţe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorităţii
executive sau autorităţii deliberative, după caz, în condiţiile legii şi ale Codului administrativ
aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019.
Art. 9.
(1) Structurile organizatorice din cadrul aparatului de specialitate asigură
funcționalitatea acestuia pe coordonatele stabilite de locul, rolul, funcțiile și atribuțiile
încredințate Consiliului județean prin actele normative în vigoare, prin activități specifice.
(2) Activitățile profesionale desfășurate de către personalul din cadrul aparatului de
specialitate se realizează prin următoarele atribuții principale:
a.) elaborarea şi implementarea procedurilor formalizate/instrucţiunilor de
lucru/manualelor, în cadrul Sistemului de control intern managerial proiectat şi implementat
la nivelul Consiliului Județean;
b.) întocmirea şi prezentarea rapoartelor solicitate, împreună cu documentele
justificative aferente, organelor de control;
c.) analizarea documentelor elaborate de către instituțiile cu rol de reglementare și
control în domeniul de activitate specific și asigurarea preluării reglementărilor, recomandărilor,
măsurilor, procedurilor, strategiilor, instrucțiunilor elaborate;
d.) colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate, pentru
soluționarea sarcinilor profesionale care necesită soluționare în cooperare sau colaborare pentru
buna desfășurare a proceselor de muncă;
e.) elaborarea necesităţilor specifice domeniului de activitate în vederea elaborării
Strategiei anuale de achiziții publice şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi
transmiterea acestora către compartimentul de specialitate;
f.) elaborarea referatelor de necesitate cu descrierea justificării pentru achizițiile pe
care le solicită și a caietelor de sarcini corespunzătoare în domeniul lor de competență, pe care le
supune avizării și aprobării potrivit competențelor;
g.) participarea împreună cu compartimentul de specialitate la derularea procedurilor
de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări și participarea în comisiile de
evaluare, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului inițiator potrivit

legislaţiei în vigoare;
h.) participarea în comisii, comitete, grupuri și echipe de lucru constituite atât în
interiorul autorității sau în cadrul altor autorităţi/instituţii publice și entități, în baza unor
prevederi legale sau a mandatului primit din partea coordonatorului activității sau a președintelui
Consiliului județean;
i.) soluționarea sarcinilor profesionale din competență și/sau dispuse de personalul
ierarhic cu funcții de conducere, precum și răspunderea cu privire la calitatea, volumul și
termenele la care sunt solicitate;
j.) monitorizarea contractelor/comenzilor inițiate, urmărirea încadrării plăților în
prevederile contractelor/comenzilor, inclusiv prin desemnarea unei persoane responsabile,
precum și constituirea comisiilor de recepție din cadrul structurii care gestionează derularea
contractelor;
k.) avizarea operațiunilor supuse angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor;
l.) realizarea unei bune gestiuni financiare, prin asigurarea legalităţii, regularităţii,
economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea
patrimoniului public;
m.) fundamentarea necesarului de fonduri de la bugetul local, din credite interne sau
externe, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite pentru domeniile sale de activitate;
n.) propunerea și fundamentarea asigurării finanţării activităţii din domeniile specifice
de activitate și gestionarea resurselor financiare alocate;
o.) contractarea, în condiţiile legii, a serviciilor specializate în vederea obţinerii
documentelor, studiilor, colectării datelor şi informaţiilor necesare realizării atribuţiilor, precum
şi a serviciilor de consultanţă, inclusiv a serviciilor de evaluare, prognoză şi statistică;
p.) organizarea şi sprijinirea, în condiţiile legii, a activităţilor şi manifestărilor pentru
promovarea şi susţinerea proiectelor din domeniile specifice de activitate;
q.) monitorizarea, evaluarea și implementarea politicilor publice/strategiilor
sectoriale cu impact asupra domeniilor de activitate;
r.) asigurarea fundamentării politicilor de dezvoltare regională şi locală, prin
elaborarea de analize teritoriale şi utilizarea instrumentelor de monitorizare şi analiză a stării
teritoriului;
s.) participarea, cu expertiza în domeniul urbanismului şi arhitecturii, la realizarea
activităţilor necesare pentru realizarea proiectelor integrate de regenerare şi dezvoltare urbană și
de utilitate publică din competenţa Consiliului județean;
t.) implementarea programelor județene care finanţează activităţi şi acţiuni necesare
asigurării dezvoltării durabile și echilibrate a teritoriului; întărirea coeziunii economice,
sociale şi teritoriale; protejarea şi promovarea patrimoniului naţional, precum şi creşterii calităţii
locuirii în cadrul aşezărilor umane;
u.) aplicarea principiului autocontrolului (verificarea unor informații prin alte
informații furnizate de diverse documente, controlul reciproc –verificări, corelări ale
informațiilor obținute din diverse surse, regula celor “patru ochi”);
v.) asigurarea informării conducerii cu privire la atribuțiile și competențele stabilite
prin actele normative din domeniul de activitate
w.) întocmirea rapoartelor de activitate la solicitarea coordonatorilor activității sau a
Președintelui Consiliului Județean Alba;
x.) participarea la schimburi de experiență în regiuni din țară și din statele membre
ale Uniunii Europene, după caz şi alte regiuni externe, urmare a desemnării de către
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba;
y.) participarea la diferite evenimente specifice pentru care se primesc invitații de
participare, organizate de structuri publice sau private, din țară sau străinătate (conferințe,
seminarii, workshop-uri, cursuri) urmare a desemnării de către Preşedintele Consiliului
Judeţean Alba
z.) organizarea unor programe de audienţe şi de lucru cu publicul, în condiţiile legii,
de către compartimentele și persoanele care îndeplinesc funcții ce presupun lucrul cu
persoane fizice şi juridice.
Art. 10.
(1) Atribuțiile și sarcinile personalului din cadrul aparatului de specialitate se
stabilesc prin fișele de post, întocmite pe baza legislației specifice pentru fiecare domeniu
de activitate, ale prevederilor prezentului Regulament și ale procedurilor formalizate.

(2) Compartimentele din aparatul de specialitate îndeplinesc și orice alte activităţi
stabilite de lege, potrivit specificului, altele decât cele cuprinse în prezentul regulament.
3. Categoriile de personal din cadrul aparatului de specialitate
Art. 11.
(1) Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba cuprinde două
categorii de personal care sunt:
a.) funcţionari publici, cărora le sunt aplicabile dispoziţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, care se completează cu prevederile legislaţiei muncii;
b.) personal angajat cu contract individual de muncă, căruia îi sunt aplicabile
prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi Codului muncii.
(2) Ambelor categorii de personal precizate la alineatul (1) li se aplică, în mod
corespunzător, dispoziţiile prezentului Regulament.
(3) Numirea, sancţionarea, precum şi suspendarea, modificarea şi încetarea
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, ale personalului din cadrul
aparatului de specialitate se face de către preşedintele Consiliului judeţean, în condiţiile legii.
Art. 12.
(1) Activitatea funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate se
desfăşoară în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
(2) Ocuparea unei funcţii publice, pe durată nedeterminată, se face în condiţiile
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, şi după caz ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Salarizarea funcţionarilor publici se efectuează potrivit legislației privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a actelor administrative
referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice, după caz.
(4) Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici și sancţiunile disciplinare
aplicabile sunt reglementate de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ şi de Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind
normele de organizare şi funcţionarea comisiilor de disciplină, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 13.
(1) Activitatea personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate se
desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
(2) Recrutarea şi promovarea personalului contractual, cu excepţia personalului
încadrat la Cabinet președinte, se efectuează conform Hotărârii Guvernului nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
precum şi conform altor norme ori proceduri interne.
(3) Salarizarea personalului contractual se efectuează potrivit legislației privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a actelor adminsitrative
referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(4) Răspunderea disciplinară a personalului contractual şi sancţiunile disciplinare
aplicabile sunt reglementate de Titlul XI - Capitolul II-Răspunderea disciplinară- din Legea nr.
53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Structura organizatorică
Art. 14.
(1) Aparatul de specialitate este structurat și organizat în funcţie de specificul
activităților, în direcții, servicii, birouri şi compartimente, care asigură realizarea
obiectivelor și atribuţiilor Consiliului judeţean, așa cum sunt stabilite acestea în legislație,

precum și punerea în aplicare a prevederilor hotărârilor Consiliului județean şi a dispoziţiilor
Președintelui Consiliului județean.
(2) In cadrul direcţiilor sunt organizate servicii, birouri și compartimente.
(3) În structura organizatorică a aparatului de specialitate este organizat şi
funcţionează, în subordinea președintelui Consiliului județean, compartimentul Cabinet
președinte.
(4) Fiecare structură din cadrul aparatului de specialitate are o competenţă proprie,
rezultată fie direct din lege, fie din prezentul Regulament, pe care o exercită realizând acte și
fapte administrative, precum şi operaţiuni tehnico-materiale, însă nu are capacitatea
decizională şi nici dreptul de a propune proiecte de hotărâre, ci doar abilitatea legală de a
fundamenta, prin rapoarte, studii, analize, referate etc., sub aspect legal, tehnic și economic,
formal, de eficienţă şi/sau eficacitate, procesul decizional realizat de Consiliul Judeţean Alba
şi de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba.
(5) Aparatul de specialitate este organizat după cum urmează:
1. Secretar general al judeţului
2. Biroul resurse umane
3. Biroul audit public intern
4. Compartimentul sistem de control intern managerial
5. Serviciul administrativ
6. Direcţia juridică şi administrație publică
6.1. Serviciul juridic contencios
6.2. Compartimentul Administrație publică
6.3. Compartimentul Registratură, arhivă, monitorul oficial
6.4. Compartimentul autoritatea județeană de transport
6.5. Compartimentul unități de asistență medicală, socială, învățământ special
7. Direcţia dezvoltare şi bugete
7.1. Compartimentul Contabilitate financiar
7.2. Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă
7.2.1. Compartimentul dezvoltare economică şi rurală
7.2.2. Compartimentul programe și guvernanța corporativă
7.3. Serviciul accesare și coordonare proiecte
7.4. Serviciul buget venituri
7.4.1. Compartimentul buget
7.4.2. Compartimentul urmărire, încasare venituri şi executare silită
7.5. Serviciul achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor
8. Direcţia gestionarea patrimoniului
8.1. Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri
8.1.1. Compartimentul administrare drumuri județene
8.1.2. Compartimentul siguranța circulației pe drumurile județene
8.1.3. Compartimentul întreținere drumuri județene
8.2. Serviciul administrare domeniul public și privat, informatică
8.3. Compartimentul Tineret, învățământ, sport, relații interinstituționale
9. Direcția amenajarea teritoriului și urbanism
10.1.Compartimentul amenajarea teritoriului, urbanism
10.2.Compartimentul autorizare, disciplina in construcții, cadastru, GIS
10.3.Compartimentul gestiunea patrimoniului construit și a peisajului cultural
10. Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de
cultură
11.1. Compartimentul investiții
11.2. Compartimentul Dezvoltare promovare patrimonială și Managementul
unităților de cultură
11. Biroul relații internaționale, diaspora, relații publice și comunicare
12. Biroul turism
13. Serviciul mediu
14.1.Compartimentul strategii, programe, proiecte mediu
14.2.Compartimentul sistem de management integrat al deșeurilor
14. Compartimentul arii protejate

Art. 15.
(1) În aplicarea unor prevederi legale și pentru asigurarea managementului unor
activități sau investiții, precum și pentru implementarea/monitorizarea post implementare a
proiectelor finanţate din fonduri rambursabile sau nerambursabile, în cadrul aparatului de
specialitate se pot înfiinţa și funcționează colective temporare de lucru (echipe/unități de
implementare ale proiectelor/activităților/investițiilor și/sau post implementare), care sunt
organisme fără personalitate juridică, conduse de un manager de proiect sau un coordonator
de echipă/unitate, după caz.
(2) Managerul/coordonatorul prevăzut la alin. (1) este persoana desemnată care
asigură implementarea/monitorizarea proiectului/activității/investiției, în vederea atingerii
scopului şi obiectivelor asumate și are următoarele atribuţii principale:
a.) coordonează, monitorizează, evaluează, controlează derularea proiectului/
activităților/ investițiilor conform specificului activității/ investiției/ contractului/ contractului
de finanțare, sens în care întreprinde toate demersurile necesare în vederea atingerii scopului și
propune măsurile necesare în vederea atingerii obiectivelor activității/investiției/proiectului,
b.) organizează activitatea echipei/unității de implementare a proiectului/activităților/
investițiilor în conformitate cu prevederile legislației specifice incidente, a contractelor/
contractului de finanţare, în scopul realizării indicatorilor asumaţi, cu încadrarea în limitele
bugetare aprobate, asigură distribuirea echilibrată a sarcinilor;
c.) asigură fundamentarea tehnică, economică, juridică a documentelor elaborate
pentru implementarea investiției/proiectului/activității, a măsurilor propuse, precum și a
deciziilor adoptate pe parcursul realizării, implementării și monitorizării acestora;
d.) exercită autoritatea privind planificarea, organizarea şi verificarea activităţilor cu
privire la atribuţiile ce vizează derularea proiectului/activității/investiției;
e.) asigură elaborararea respectiv actualizarea şi implementarea procedurilor
formalizate /instrucţiunilor de lucru/ manualelor, în cadrul Sistemului de control intern
managerial proiectat şi implementat la nivelul Consiliului Județean Alba;
f.) determină principalele riscuri care pot influența activitatea/investiția/proiectul,
identifică activităţile și perioada de timp în care pot apărea, împreună cu echipa/unitatea de
proiect, stabilește măsurile de gestionare/reducere/evitare a riscurilor și desemnează persoanele
cu responsabilităţi în controlul riscurilor;
g.) monitorizează și controlează activitățile și rezultatele realizate în raport cu cele
planificate, atât din punct de vedere al calității, cât și din punct de vedere al resurselor alocate și
întocmește rapoarte periodice de monitorizare și control a activităților și a rezultatelor realizate
în raport cu cele planificate, evidenţiind stadiul, gradul de îndeplinire a scopului și rezultatelor
acestuia, dificultăţile întâmpinate și măsurile luate sau propuse a fi luate în cadrul echipei sau,
după caz, la nivelul Consiliului județean pentru buna derulare a proiectului/activității/investiției;
h.) efectuează analize privind activitatea desfășurată, timpul și costurile alocate pentru
activitățile programate și realizate; evaluează impactul proiectului/activității/investiției şi îl
comunică conducerii Consiliului județean;
i.) aduce la cunoştinţa superiorului ierarhic orice eveniment petrecut sau potenţial,
care ar putea conduce la distorsionarea scopului pentru care a fost încheiat contractul sau care ar
putea dăuna interesului public;
j.) coordonează și aplică procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execuţiei
bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, pe
parcursul derulării proiectului;
k.) asigură constituirea unui fişier auditabil privind întreaga implementare a
proiectului/activității/investiției, după semnarea acestuia şi până la efectuarea ultimei plăţi,
fişier care va conţine o copie a contractului şi a tuturor documentelor care au legătură cu
implementarea acestuia;
l.) arhivează originalul dosarului proiectului/activității/investiției şi urmăreşte
înscrierea operaţiunilor legate de acesta în registrele specifice, predând la arhivă toate
documentele elaborate în executarea şi în legătură cu acestea, conform procedurii elaborate în
acest sens;
m.) asigură monitorizarea proiectului și realizarea indicatorilor în perioada post
implementare sau în cazul unor activități/investiții/contracte propune măsuri și urmărește
realizarea și finalizarea acestora.

Art. 16.
(1) În aplicarea prevederilor legale specifice activității, la nivelul fiecărui
compartiment de specialitate, beneficiar al unui contract încheiat de către Județul Alba,
precum și în cadrul unităţilor/echipelor de implementare a proiectelelor precum și post
implementare, se desemneză un responsabil de contract care asigură gestionarea
contractului.
(2) Responsabilul de contract are următoarele atribuţii principale:
a.) urmăreşte derularea contractului, conform clauzelor contractuale, respectarea
termenelor, întreprinde toate demersurile necesare în vederea atingerii scopului pentru care
contractul a fost încheiat şi întocmeşte rapoarte periodice privind derularea contractului;
b.) aduce la cunoştinţa șefului ierarhic superior orice eveniment petrecut sau potenţial,
care ar putea conduce la distorsionarea scopului pentru care a fost încheiat contractul, sau care
ar putea dăuna interesului public (acest eveniment poate consta în întârziere în executarea
contractului, descoperirea unor acte simulate sau orice alte situaţii asemănătoare).
c.) iniţiază propuneri şi înştiinţează șeful de serviciu/managerul, după caz, despre
necesitatea/oportunitatea încheierii unor acte adiţionale;
d.) urmărește respectarea termenelor de plata, initiază procedura de aplicare a
penalitatilor sau de reziliere a contractului daca situatia o impune;
e.) iniţiază şi elaborează propuneri cu privire la corespondenta cu operatorul
economic pe parcursul derularii contractului;
f.) urmăreşte înscrierea contractului şi a operaţiunilor legate de acesta în registrul
contractelor, evidențele financiar contabile etc.;
g.) elaborează documentele necesare pentru recepția bunurilor/serviciilor/lucrărilor.
5. Principalele relații funcționale din cadrul aparatului de specialitate
Art. 17.
Tipurile de relații funcționale principale din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului județean se stabilesc după cum urmează:
a.)
Relații de autoritate ierarhice, astfel:
1. subordonarea secretarului general al județului, a arhitectului-șef, a directorilor
executivi, a directorului executiv adjunct și a șefilor serviciilor independente față de
Președintele Consiliului Județean Alba;
2. subordonarea întregului personal al aparatului de specialitate faţă de Președintele
Consiliului Județean Alba;
3. subordonarea șefilor de serviciu și de birou fată de secretarul general al județului,
arhitectul-șef directorii executivi, directorului executiv adjunct, după caz;
4. subordonarea funcționarilor publici de execuție și a personalului contractual de
execuție față secretarul general al județului, arhitectul-șef directorii executivi, directorului
executiv adjunct, șefii de serviciu sau birou, după caz.
Secretarul general al județului/arhitectul șef/directorul/şefii serviciilor independente,
în exercitarea atribuţiilor ce revin direcţiei/serviciului independent, se consultă cu şefii
serviciilor şi/sau birourilor, respectiv cu personalul din cadrul serviciului/compartimentului
independent pentru adoptarea unor decizii corecte.
b.)
Relații de autoritate funcționale: se stabilesc de către compartimentele din
aparatul de specialitate specializate într-un anumit domeniu, cu alte compartimente din cadrul
acestuia sau cu entitățile din subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului județean sau, în
limitele dispoziţiilor legale, constând în recomandări, informări, puncte de vedere şi
precizări. Relaţiile de autoritate funcțională se pot stabili și ca urmare a mandatului acordat
de către Președintele Consiliului județean (delegare de sarcini și responsabilități) unor
persoane sau colective în vederea soluționării unor probleme complexe în domeniul de
activitate;
c.)
Relații de cooperare la nivel intern: se stabilesc între structurile din cadrul
aparatului de specialitate situate pe același nivel ierarhic sau între acestea și structurile
organizatorice corespondente din cadrul entităților din subordinea/coordonarea/autoritatea
județean.
În
cadrul
relaţiilor
de
cooperare
interne,
direcţiile
Consiliului
generale/direcţiile/serviciile/compartimentele din cadrul aparatului de specialitate au obligaţia
de a primi şi răspunde cu celeritate la solicitări, în limita competenţei legale sau stabilite prin

prezentul Regulament;
d.)
Relații de cooperare la nivel extern: se stabilesc între compartimente şi
entități ce desfăşoară activităţi în domeniul de activitate al Consiliului județean ori cu
implicaţii în acestea, numai pe baza atribuţiilor de serviciu încredinţate, a competenţelor
acordate de Președinte şi în limitele dispoziţiilor legale. Acestea se stabilesc și urmare
cooperări sau asocierii Consiliului județean cu alte consilii județene din țară (Uniunea
Națională a Consiliilor Județene din România) sau prin aderarea la asociații naționale și
internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese
comune;
e.)
Relații de reprezentare: în limitele dispozițiilor legale și/sau a mandatului dat
de către Președintele Consiliului județean, prin dispoziție;
f.)
Relații de control: se stabilesc între compartimentele specializate în control,
respectiv Biroul audit public intern și alte structuri organizatorice din cadrul aparatului de
specialitate sau a entităților din subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului județean, pe
baza competențelor acordate de lege sau a mandatului acordat de Președintele Consiliului
Județean Alba.
Art. 18.
(1) Pentru coerența activității toate compartimentele funcționale se vor informa
reciproc și vor colabora în realizarea acțiunilor lor.
(2) Circuitele fluxurilor de informații în cadrul apratului de specialitate al Consiliului
județean sunt proiectate astfel:
a.) la nivelul organizării structurale:
1) circuite descendente - de la conducerea executivă a Consiliului Județean Alba
către
structurile organizatorice;
2) circuite ascendente - de la baza organigramei către conducerea executivă a
Consiliului județean, trecând prin toate nivelurile ierarhice necesare;
b.) la nivelul organizării procesuale (cooperarea între direcții):
1) circuite orizontale - urmăresc, în funcție de problematică, informarea și cooperarea
între direcții.
(3) Informarea reciprocă și colaborarea dintre compartimente se realizează, în principal,
prin:
a.) discuții/convorbiri/consultări care se consemnează în minute ale întâlnirilor
sau prin intermediul corespondenței electronice;
b.) stabilirea procedurilor de lucru și a colectivelor;
c.) schimb de materiale/documente/informații și date;
d.) clarificarea/eliminarea punctelor de vedere divergente;
e.) analiza rezultatelor parțiale și finale.
(4) În cadrul întâlnirilor de lucru se dezbat problemele referitoare la activităţile în
derulare, se realizează o informare asupra activităţilor desfăşurate şi asupra
activităților/proiectelor viitoare şi se identifică soluţii sau se fac recomandări care vor fi
supuse deciziei Președintelui Consiliului Județean Alba.
Art. 19.
(1) În cazul în care un compartiment apreciază că o informație primită de la alte
entități sau din alte surse, inclusiv audiențe, prezintă interes pentru un alt compartiment din
aparatul de specialitate, compartimentul care a luat cunoștință de o asemenea informație se
asigură că ea a fost difuzată sau o aduce la cunoștința compartimentului în cauză, în timp util.
(2) În cazul în care o problemă trece de la un compartiment la altul, spre competentă
soluționare, compartimentul trimițător se asigură că toate documentele pe care le deține și
care sunt utile continuării rezolvării problemei sunt transmise împreună cu orice alte
informații necesare.
Art. 20.
(1) Dispoziţiile cu caracter general pentru structurile organizatorice pot fi date cu
respectarea legii numai de Președintele Consiliului județean și de persoanele care ocupă
funcții de conducere, în limitele competenţelor ce le sunt stabilite, prin intermediul
rezoluțiilor aplicate pe lucrările repartizate, al întâlnirilor de lucru sau procedurilor
formalizate.
(2) Președintele Consiliului județean și persoanele care ocupă funcții de conducere

transmit, în scris, rezoluţii pe lucrările repartizate spre soluţionare compartimentelor.
(3) Dispozițile scrise sau verbale ale Președintelui Consiliului județean sunt
obligatorii. Deasemenea, sunt obligatorii și termenele de soluționare a acestor dispoziții.
Neîndeplinirea acestor dispoziții, îndeplinirea defectuoasă a acestora, precum și
nerespectarea termenelor dispozițiilor constituie abatere disciplinară.
Art. 21.
(1) În îndeplinirea atribuţiilor, conducătorii compartimentelor din aparatul de
specialitate sau personalul din cadrul acestora, cu acordul conducătorilor compartimentelor,
pot lua legătura direct cu entitățile din subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului
județean, precum și cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi/sau locale, în
scopul soluționării lucrărilor repartizate.
(2) Colaborarea dintre compartimentele din structura organizatorică a aparatului de
specialitate se realizează prin conducătorii direcțiilor sau serviciilor independente.
(3) În situaţia în care, potrivit reglementărilor în vigoare sau sarcinilor stabilite de
conducerea executivă a Consiliului județean, pentru realizarea unei lucrări este necesară
colaborarea dintre direcții/servicii, conducătorii acestora pot desemna persoane care să
participe la efectuarea lucrării.
(4) Lucrările la a căror elaborare este necesară colaborarea mai multor
compartimente, în raport cu atribuţiile specifice, se verifică şi se semnează de toţi şefii
compartimentelor implicate. În cazul în care şefii de compartimente nu ajung la un acord in
legătură cu modul de soluţionare a lucrării, fiecare dintre aceștia își prezintă punctul de
vedere într-o notă de informare motivată, care se transmite funcției ierarhic superioare, care
dispune asupra modului de soluţionare a acesteia.
Art. 22.
(1) Pentru problemele a căror soluționare necesită colaborarea între mai multe
compartimente pot fi constituite temporar grupuri de lucru pe domenii de activitate,
programe sau proiecte, prin note de serviciu ale conducătorilor direcțiilor/serviciilor, după
caz.
(2) Constituirea grupurilor de lucru nu afectează responsabilitatea compartimentelor
în ceea ce privește atribuțiile ce le revin.
(3) În compunerea grupurilor de lucru trebuie să se regăsească personal care să aibă
competența și experiența necesare pentru rezolvarea problemei stabilite și să poată gestiona
date și informații specifice.
Art. 23.
(1) Pentru rezolvarea problemelor complexe, care exced competențelor/atribuțiilor
unui compartiment, pot fi constituite comisii, prin dispoziția Președintelui Consiliului
județean.
(2) La constituirea comisiilor precizate la alineatul (1) se stabilesc: denumirea,
componența, mandatul, autoritatea și competențele, persoana desemnată în calitate de
coordonator, tipul relațiilor de lucru, modul de lucru, durata de funcționare și, după caz, locul
de desfășurare a activității.
(3) Constituirea comisiilor precizate la alineatul (1) se face cu respectarea
următoarelor reguli:
a.) problematica să fie limitată temporar și corespunzător din punctul de vedere al
complexității, astfel încât să se evite depășirea competențelor membrilor comisiei;
b.) selecția specialiștilor să vizeze, după caz, și cuprinderea domeniilor conexe celui în
a cărui sferă se află problema de rezolvat;
c.) eliberarea, totală sau parțială, a membrilor comisiei de obligațiile de serviciu
curente sau cel puțin acordarea de prioritate colaborării în cadrul comisiei față de celelalte
activități;
d.) participarea fiecărui membru al comisiei la rezolvarea problemelor în ansamblu;
e.) obligația tuturor compartimentelor de a sprijini activitatea comisiei, prin punerea la
dispoziție a documentelor și datelor solicitate;
f.) obligația președintelui/ coordonatorului comisiei de a prezenta rezultatele,
nemijlocit, conducerii executive a Consiliului județean;
g.) asigurarea spațiilor de lucru și a sprijinului logistic necesar.
Art. 24.
(1) Lucrările prezentate conducerii executive a Consiliului județean vor avea în mod

obligatoriu avizul tuturor compartimentelor implicate, ale căror puncte de vedere au
relevanță pentru acțiunile respective.
(2) Avizele se obțin de către compartimentele emitente ale lucrărilor.
(3) Lucrările care nu vor dispune de avizele necesare vor fi considerate incomplete și
vor fi returnate emitentului.
Art. 25.
Fiecare compartiment din cadrul aparatului de specialitate va lua măsuri pentru
consultarea din timp și obținerea avizelor altor compartimente, în cazul în care problemele de
rezolvat prezintă aspecte care intră în competența acestora din urmă.
Art. 26.
(1) Dacă un compartiment are observații, propuneri sau neclarități cu privire la o
lucrare primită pentru aviz/raport, intră în legătură cu conducerea compartimentului care a
întocmit lucrarea și urmărește să clarifice situația prin discuții directe.
(2) În cazul în care, în urma acestor discuții, rămân observații/neclarități sau
propuneri nepreluate de compartimentul inițiator, compartimentul avizator formulează o notă
de observații pe care o atașează la lucrarea care este trimisă în continuare pe circuitul de
semnare, iar compartimentul inițiator are obligația de a întocmi o notă justificativă privind
nepreluarea acestor observații.
(3) Decizia cu privire la includerea aspectelor prevăzute în nota de observații aparține
persoanei din conducerea executivă a Consiliului județean care aprobă lucrarea.
TITLUL II
FUNCȚIILE DE CONDUCERE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE
1. Atribuțiile funcției de secretar general al județului
Art. 27.
(1) Secretarul general al Judeţului Alba, denumit în continuare secretarul general al
judeţului, este funcţionar public de conducere, nu poate fi membru al unui partid politic,
sub sancţiunea destituirii din funcţie şi nu poate fi soţ, soţie sau rudă până la gradul al II-lea
cu cu preşedintele sau vicepreşedinţii Consiliului judeţean, sub sancţiunea eliberării din
funcţie.
(2) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raportului de serviciu şi
regimul disciplinar ale secretarului general al judeţului se fac în conformitate cu
prevederile Părţii a VI-a, titlul II din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Art. 28.
(1) Secretarul general al județului este subordonat direct preşedintelui consiliului
judeţean.
(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul Direcției juridice și administrație publică.
(3) Secretarul general al judeţului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a.) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile
primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv
ale consiliului judeţean, după caz;
b.) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
c.) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local
şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
d.) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local
şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor
preşedintelui consiliului judeţean;
e.) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi
persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
f.) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului
judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesuluiverbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor
consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
g.) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a

consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h.) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu
modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia
funcţionează;
i.) poate propune primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean înscrierea
unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale
consiliului judeţean;
j.) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local,
respectiv ale consiliului judeţean a consilierilor locali, respectiv a consilierilor judeţeni;
k.) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui
de şedinţă, respectiv preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorului de drept al
acestuia;
l.) informează preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean sau,
după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare
pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean;
m.) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi
ştampilarea acestora;
n.) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv
ale consiliului judeţean să nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeţeni care se încadrează
în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de
drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în
asemenea cazuri;
o.) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale;
p.) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de
consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după
caz.
q.) asigură dezvoltarea unui sistem de elaborare de acte administrative și acte juridice
fundamentate, de la momentul inițierii până la implementare;
r.) asigură coordonarea activității Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi
îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial;
s.) asigură coordonarea activităţii Comisiei pentru protecţia copilului şi a Colegiului
director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
t.) asigură stabilitatea funcţionării aparatului de specialitate, precum și continuitatea
conducerii şi realizării legăturilor funcţionale între structurile aparatului de specialitate;
u.) coordonează următoarele instituții/servicii publice din subordinea Consiliului
Județean Alba:
x Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba
x Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
v.) coordonează activitatea Direcţiei juridică şi administraţie publică, Serviciului
Administrativ şi Compartimentului sistem de control intern managerial din cadrul aparatului de
specialitate.
w.) exercită alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de Consiliul judeţean
sau de Preşedintele Consiliului judeţean, după caz;
2. Atribuții comune ale funcțiilor de conducere de secretar general al județului,
arhitect-șef, director executiv, director executiv adjunct
Art. 29.
(1) Personalul care ocupă funcții de conducere de secretar general al județului,
arhitect-șef, director executiv, director executiv adjunct a structurilor organizatorice din cadrul
aparatului de specialitate, organizează, coordonează, îndrumă, monitorizează, controlează şi
răspund de activitatea compartimentelor aflate în subordine şi asigură buna colaborare cu
alte compartimente, în temeiul legii, al prezentului Regulament si al procedurilor formalizate.
(2) În sensul prezentului Regulament, conducerea reprezintă ansamblul activităților
prin care persoanele cu funcții de conducere stabilesc obiectivele compartimentelor și

personalului din subordine, în sensul și cu scopul realizării obiectivelor stabilite la nivelul
Consiliului județean.
(3) Cerințele conducerii constau în: cunoașterea situației existente în domeniul de
competență; identificarea formelor, metodelor, tehnicilor, procedeelor, procedurilor și
mijloacelor optime de acțiune; identificarea modalităților optime de gestionare și de motivare
a personalului în sensul contribuției efective la realizarea obiectivelor Consiliului Județean
Alba.
(4) Decizia șefului ierarhic, ca esență a atributului de conducere, trebuie
să îndeplinească următoarele condiții:
a.) să fie legală;
b.) să fie emisă în baza unei autorități instituționale;
c.) să se încadreze în perioada adecvată de elaborare și aplicare;
d.) să aibă în vedere necesitatea realizării de o manieră eficientă a
obiectivelor autorității publice;
e.) să fie formulată corespunzător, cu indicarea modalității de acțiune preconizate și,
după caz, a resurselor alocate, a decidentului și a responsabilului, și să precizeze unde se
aplică și care este perioada sau termenul de aplicare;
f.) să aibă în vedere necesitatea realizării de o manieră eficientă a obiectivelor
consiliului județean.
(5) Șeful ierarhic are obligația de a asigura condițiile care fac posibilă executarea
deciziei.
Art. 30.
Complementar activităţilor profesionale specifice funcției ocupate sau structurilor
funcționale pe care le conduc, persoanele cu funcţii publice de conducere de secretar general
al județului, arhitect șef, director executiv, director executiv adjunct, în scopul realizării
sarcinilor de către funcțiile ierarhic inferioare și funcțiile de executie din subordine,
îndeplinesc următoarele atribuţii comune cu caracter general:
a.) asigură aplicarea și elaborează propuneri pentru implementarea Strategiei pentru
consolidarea administrației publice 2014-2020, a Strategiei privind mai buna reglementare 20142020, a Strategiei naționale privind Agenda Digitală pentru România 2020, a Strategiei privind
formarea profesională pentru administrația publică 2016-2020, a Strategiei privind dezvoltarea
funcției publice 2016-2020, a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, precum și
a strategiilor naționale, regionale și județene specifice domeniului de activitate;
b.) stabilesc măsurile necesare şi urmăresc îndeplinirea în mod corespunzător a
obiectivelor și activităților din programul de dezvoltare a controlului managerial intern și
răspund de implementarea măsurilor privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial
la nivelul direcției, precum și a sistemului de management a calității;
c.) asigură activitatea managerială, în ceea ce priveşte operaţiunile, activităţile şi
acţiunile specifice, din punct de vedere al calităţii şi eficienţei actului de conducere care
presupune: programare, planificare, organizare, coordonare, conducere, monitorizare şi control;
d.) coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter
functional din cadrul direcției şi asigură legătura operativă președinte şi conducătorii tuturor
compartimentelor din structura coordonată;
e.) verifică şi aprobă activităţile personalului, dau instrucţiunile necesare pentru a
asigura minimizarea erorilor şi pierderilor, eliminarea neregulilor, respectarea legislaţiei şi
corecta înţelegere şi aplicare a instrucţiunilor,
f.) stabilesc prin note de serviciu, activități, acțiuni, modalități, măsuri, instrucțiuni de
îndeplinire a atribuțiilor și sarcinilor personalului;
g.) organizează colaborarea şi conlucrarea pentru soluţionarea unor probleme complexe
cu celelate compartimente din cadrul aparatului de specialitate sau cu compartimente de la
unităţile aflate în subordine, sub autoritate sau în coordonarea consiliului județean;
h.) coordonează raporturile ce trebuie stabilite cu celelalte direcții; entități din
subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului județean sau entități ale administraţiei publice
centrale şi locale şi ţine legătura cu conducătorii celorlalte compartimente din aparatul de
specialitate;
i.) reprezintă direcţia în raporturile cu conducerea Consiliului județean, cu celelalte
compartimente din structura de organizare a Consiliului județean şi cu alte instituţii sau
organizaţii din ţară şi din străinătate, în limita mandatului;

j.) identifică problemele-cheie, analizează şi evaluează impactul acestora pe termen
scurt, mediu şi lung, elaborând propuneri, pe baza politicilor şi strategiilor aprobate;
k.) coordonează, mobilizează personalul, controlează procesele care asigură elaborarea
propunerilor de strategii şi politici, de programe și proiecte în domeniul de competenţă, precum
şi ducerea lor la îndeplinire;
l.) stabilesc structura responsabilă și măsuri pentru ducerea la îndeplinire a hotărărilor
Consiliului județean, a dispozițiilor Președintelui Consiliului județean și asigură elaborarea
raportului lunar cu privire la aplicarea acestora;
m.) participă la ședințele consiliului județean și asigură participarea personalului din
subordine la ședinte doar la solicitarea Președintelui consiliului județean;
n.) stabilesc responsabilul/coordonatorul de proiect pentru lucrările care implică
participarea mai multor compartimente din subordine şi soluţionează eventualele divergenţe
apărute în soluţionarea problemelor;
o.)planifică, organizează, analizează şi controlează realizarea în termen a activităților,
atribuţiilor ce revin structurilor coordonate şi a sarcinilor stabilite de lege, proceduri formalizate,
după caz și stabilesc măsuri de îmbunătăţire a activităţii;
p.)întocmesc planul anual de activitate a structurilor pe care le coordonează, pe care îl
prezintă spre aprobare conducerii executive a Consiliului județean, întocmesc şi prezintă
conducerii executive a Consiliului județean rapoarte de activitate;
q.)repartizează personalului din subordine, direct sau prin intermediul şefilor de
compartimente, lucrările primite de la conducerea executivă a Consiliului județean sau cuprinse
în programul de activităţi, dând îndrumările și instrucțiunile corespunzătoare pentru soluţionare;
r.) organizează întâlniri de lucru cu șefii structurilor aflate în subordine, evaluează, pe
baza comunicărilor conducătorilor compartimentelor implicate, modul şi stadiul de realizare a
activităţilor în derulare;
s.) verifică, urmăresc şi răspund de elaborarea corespunzătoare şi la termenele stabilite a
corespondenței și lucrărilor repartizate direcției precum și modul în care personalul din
subordine îşi îndeplineşte îndatoririle profesionale şi de serviciu;
t.) verifică lucrările efectuate în cadrul compartimentelor pe care le conduc, le aprobă şi
le semnează sau, când este cazul, dispun refacerea lor;
u.) asigură cunoașterea dispoziţiilor legale privind gestionarea documentelor,
utilizarea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Consiliului judeţean;
v.) asigură şi răspund de încărcarea echilibrată cu sarcini a personalului din subordine,
elaborând sau contrasemnând fișele de post în funcție de pregătirea profesională, complexitatea
muncii, și vechimea în muncă/specialitate, după caz;
w.) se asigură ca personalul din subordine să cunoască şi să studieze legislaţia în
vigoare care reglementează domeniul de activitate al structurilor pe care le conduc;
x.) informează şi se asigură că persoanele din subordine au luat act de strategia, de
obiectivele, de programele, de proiectele, precum și de atribuțiile și activitățile Consiliului
județean, în ansamblu, precum şi de cele specifice compartimentului din care acestea fac parte;
y.) coordonează și răspund de activități care le sunt delegate, soluționează problemele de
specialitate din domeniul de activitate, realizează lucrări de o complexitate sau importanţă
deosebită și participă la elaborarea unor astfel de lucrări;
z.) răspund pentru realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror
documente justificative le-au certificat, în cazul în care iniţiază operaţiuni supuse vizei de control
financiar preventiv; obţinerea vizei de control preventiv pe documente care cuprind date nereale
sau inexacte şi/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu exonerează de răspundere pe şefii
compartimentelor de specialitate care le-au întocmit;
aa.) coordonează întregul personal al direcţiei şi activitatea de elaborarea politicilor şi
strategiilor de personal şi iau măsuri pentru a asigura implementarea acestora în cadrul
structurilor din subordine;
bb.) analizează rapoartele Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Alba și
rapoartele de audit intern şi iau măsurile necesare în vederea implementării
recomandărilor/măsurilor;
cc.) participă la identificarea nevoilor de formare la nivel organizational, stabilind anual
nevoile de formare profesională pentru personalul din direcţie, pe care le transmit structurii de
specialitate;
dd.) fac propuneri pentru stimularea angajaţilor cu performanţe superioare şi iau măsuri

pentru corectarea deficienţelor constatate în activitatea profesională a angajaţilor;
ee.) participă la procesul de evaluare a posturilor din cadrul structurii coordonate;
ff.) participă la procesul de recrutare şi selecţie a personalului şi fac propuneri privind
încadrarea în muncă, transferul sau eliberarea din funcţie pentru personalul din subordine;
gg.) participă la procesul de evaluare a performanţelor profesionale pentru personalul
din subordine;
hh.) asigură cunoașterea prevederilor Regulamentului intern de către personalul din
subordine și fac propuneri privind sancţionarea personalului din subordine;
ii.) asigură elaborarea planificării concediului de odihnă pentru personalul din
subordine;
jj.) se asigură că personalul din subordine respectă programul de lucru şi confirmă
evidenţa prezenței acestuia în conformitate cu Regulamentul de ordine interioară şi legislaţia în
vigoare;
kk.) efectuează instruirea la locul de muncă pentru angajaţii noi din subordinea directă
și instruirea periodică pentru ceilalți angajați din subordinea directă;
ll.) formulează propuneri referitoare la asigurarea resurselor materiale şi financiare
necesare funcţionării structurilor conduse;
3. Atribuțiile comune ale funcțiilor de conducere de șef serviciu și șef birou
Art. 31.
Personalul care ocupă funcții de conducere de șef serviciu și șef birou îndeplinește
următoarele atribuţii comune:
a.) asigură aplicarea și elaborează propuneri pentru implementarea Strategiei pentru
consolidarea administrației publice 2014-2020, a Strategiei privind mai buna reglementare 20142020, a Strategiei nationale privind Agenda Digitală pentru România 2020, a Strategiei privind
formarea profesională pentru administrația publică 2016-2020, a Strategiei privind dezvoltarea
funcției publice 2016-2020, a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, precum și
a strategiilor naționale, regionale și județene specifice domeniului de activitate;
b.) stabilesc măsurile necesare şi urmăresc îndeplinirea în mod corespunzător a
obiectivelor și activităților din programul de dezvoltare a controlului managerial intern și
răspund de implementarea măsurilor privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial
la nivelul serviciului/biroului;
c.) asigură activitatea managerială, în ceea ce priveşte operaţiunile, activităţile şi
acţiunile specifice serviciului/biroului, din punct de vedere al calităţii şi eficienţei actului de
conducere care presupune: programare, planificare, organizare, coordonare, conducere,
monitorizare şi control;
d.) organizează și stabilesc responsabilitățile, sarcinile, activitățile și atribuțiile
personalului din subordine;
e.) întocmesc planul anual de activitate a serviciului/biroului pe care îl coordonează și
pe care îl prezintă spre aprobare conducerii ierarhic superioare;
f.) stabilesc și implementează măsuri pentru ducerea la îndeplinire a hotărărilor
Consiliului județean, a dispozițiilor Președintelui Consiliului județean și asigură elaborarea
raportului lunar cu privire la aplicarea acestora;
g.) analizează rapoartele Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Alba și
rapoartele de audit intern şi iau măsurile necesare în vederea implementării
recomandărilor/măsurilor;
h.) furnizează în scris şi verbal, în termenele stabilite, documentele sau informaţiile
solicitate de către auditorii interni/externi cu ocazia efectării misiunilor de audit;
i.) urmăresc ca personalul din subordine să cunoască, să studieze și însușească
legislaţia care reglementează domeniul de activitate, organizând dezbateri cu privire la aceasta și
consemnând în minutele întâlnirilor de lucru temele analizate;
j.) informează şi se asigură că persoanele din subordine au luat act de strategia,
obiectivele, programele, proiectele și de atribuțiile și activitățile Consiliului județean, în
ansamblu, precum şi de cele specifice compartimentului din care acestea fac parte;
k.) urmărește respectarea dispoziţiilor legale privind gestionarea documentelor,
utilizarea sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Consiliului judeţean;
l.) asigură luarea măsurilor pentru păstrarea în bune condiţii a lucrărilor elaborate sau

rezolvate în cadrul compartimentului pe care îl conduce, până la predarea acestora la arhivă;
m.) repartizează lucrările personalului din subordine și stabilesc modul de soluţionare a
acestora, prioritatea lor și, după caz, termenele în care acestea trebuie rezolvate;
n.) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate serviciului/biroului, participă,
urmăresc și răspund de elaborarea calitativă corespunzătoare şi la termenele stabilite a lucrărilor
repartizate;
o.) verifică, urmărește şi controlează ca operațiunile, activitățile, lucrările şi
propunerile personalului din structura condusă să îndeplinească elementele de legalitate cerute de
actele normative care au stat la baza elaborării/derulării acestora;
p.) stabilesc prin note de serviciu, activități, acțiuni, modalități, măsuri, instrucțiuni de
îndeplinire a atribuțiilor și sarcinilor salariaților;
q.) verifică, avizează și semnează documentele, lucrările, documentațiile, situațiile,
rapoartele, raportările, notele etc. generate în cadrul serviciului/biroului și prezintă și susțin în
fața directorilor lucrările și corespondența elaborate la nivelul serviciului/biroului;
r.) semnează operaţiunile supuse vizei de control financiar preventiv și răspund pentru
legalitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror documente justificative le-au
certificat; obţinerea vizei de control preventiv pe documente care cuprind date nereale sau
inexacte şi/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu exonerează de răspundere pe şefii
compartimentelor de specialitate care le-au întocmit;
s.) urmărește respectarea normelor de etică, de conduită şi de disciplină de către
personalul din subordine;
t.) propune specialiştii din cadrul structurii conduse, ce vor reprezenta Consiliul
județean la manifestările cu caracter profesional, naţional şi/sau internaţional, organizate de
instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale pe probleme ale administraţiei publice sau în
comisii şi/sau organisme constituite în aplicarea prevederilor unor acte normative;
u.) propune modificări ale atribuţiilor structurii conduse în corelare cu dispoziţiile
actelor normative nou apărute și cu volumul şi complexitatea activităţilor profesionale;
v.) întocmește şi actualizează, ori de câte ori este cazul, fişele de post pentru personalul
din subordine, asigurând corelarea atribuţiilor structurii conduse, cu dispozițiile actelor
normative, ale procedurilor formalizate și ale regulamentului de organizare și funcționare;
w.) asigură ca sarcinile cuprinse în fişele de post să fie clar formulate şi strâns
relaţionate cu obiectivele postului, astfel încât să se realizeze o deplină concordanţă între
conţinutul sarcinilor şi conţinutul obiectivelor postului;
x.) identifică sarcinile noi şi dificile ce revin personalului din subordine şi le acordă
sprijin în realizarea acestora;
y.) utilizează zilnic instrumentele şi tehnicile managementului resurselor umane
(evaluarea performanţelor, sprijin debutanţilor în timpul perioadei de probă, stabilirea
necesarului de formare şi perfecţionare profesională, sprijinirea carierei funcţionarilor publici,
motivare, etc.);
z.) furnizează funcțiilor ierarhic superioare informaţii pentru managementul resurselor
umane (caracteristicile funcţiei, cerinţe, necesar de formare); participă la procesul de recrutare şi
selecţie a personalului şi face propuneri privind încadrarea în muncă, transferul sau eliberarea
din funcţie pentru personalul din subordine;
aa.) face propuneri privind echipa condusă (recompense, mobilitate, dezvoltare carieră,
formare, etc.);
bb.) participă activ la dezvoltarea competenţelor, cunoştinţelor şi abilităţilor
personalului subordonat, inclusiv desemnarea lor ca participanţi la programele de formare/
perfecţionare profesională;
cc.) efectuează acţiuni de instruire a personalului din subordine și participă la procesul
de evaluare a performanţelor profesionale pentru acesta;
dd.) asigură elaborarea planificării concediului de odihnă pentru personalul din
subordine;
ee.) asigură respectarea prevederilor Regulamentului intern de către salariaţii din
subordine și fac propuneri privind sancţionarea personalului din subordine;
ff.) se asigură că personalul din subordine respectă programul de lucru şi confirmă
evidenţa prezenței acestuia în conformitate cu Regulamentul de ordine interioară şi legislaţia în
vigoare;
gg.) efectuează instruirea la locul de muncă pentru angajaţii noi din subordine și

instruirea periodică pentru ceilalți angajați din subordine;
hh.) formulează propuneri referitoare la asigurarea resurselor materiale şi financiare
necesare funcţionării compartimentului;
TITLUL III
STRUCTURILE FUNCȚIONALE
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

PARTEA I
STRUCTURI PERMANENTE DE LUCRU
LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE
Art. 32.
La nivelul aparatului de specialitate funcționează comisii/comitete și alte structuri cu
activitate permanentă a căror competențe, atribuții, regulamente de organizare și funcționare
sunt stabilite prin acte normative, hotărîri ale Consiliu județean și dispoziții ale Președintelui
Consiliului Județean Alba, după cum urmează:
a.) Comisiile de disciplină pentru funcționari publici și de cercetare disciplinară pentru
personal contractual;
b.) Comisia paritară;
c.) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă;
d.) Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
e.) Comisia Tehnico-Economică;
f.) Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a
implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului de
specialitate;
g.) Structura de Securitate;
h.) Comisia pentru probleme de apărare din cadrul Consiliului Judeţean Alba;
i.) alte comisii și structure constituite în temeiul unor acte normative sau
administrative.
PARTEA a II- a
ATRIBUȚII SPECIFICE FIECĂREI STRUCTURI FUNCȚIONALE

1. BIROUL RESURSE UMANE
Art. 33.
(1) Biroul resurse umane organizează şi realizează gestiunea resurselor umane din
cadrul aparatului de specialitate.
(2) Biroul este subordonat direct preşedintelui consiliului judeţean și este condus de un
şef birou – funcție publică.
(3) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul biroului.
(4) Biroul resurse umane îndeplinește următoarele atribuții principale:
a.) elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare, proiectul statului de
funcţii și al organigramei ale aparatului de specialitate la propunerea structurilor din cadrul
aparatului de specialitate.
b.) elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare, proiectul statului de
funcţii și al organigramei ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului
Judeţean Alba, la propunerea directorilor/managerilor, cu avizul compartimentelor cu atribuții de
coordonare a instituției/serviciului public;
c.) elaborează proiectul Regulamentului intern al aparatului de specialitate și proiectul de
dispoziție privind aprobarea acestuia;
d.) organizează, pe baza referatelor aprobate de către preşedinte, concursurile pentru
ocuparea posturilor vacante de funcţionari publici şi personal contractual din aparatul de

specialitate precum și pentru directori – personal contractual - ai serviciilor publice din
subordinea Consiliului Județean Alba, potrivit legii;
e.) asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante şi
a celor de soluţionare a contestaţiilor;
f.) întocmeşte documentaţia necesară în vederea numirii în funcţii publice/încadrarea
personalului contractual, încetarea raporturilor de serviciu/desfacerea contractelor de muncă,
promovarea, suspendarea, transferarea, detaşarea, numirea temporară cu delegaţie în funcţii
de conducere, schimbarea locului de muncă, pentru personalul din aparatul de specialitate funcţionari publici/personal contractual.
g.) informează noii angajaţi cu date referitoare la clauzele esenţiale ale
acordului/contractului colectiv de muncă şi ale Regulamentului intern al aparatului de
specialitate, în vederea conformării;
h.) asigură elaborarea şi redactarea proiectelor de hotărâri privind numirea şi eliberarea
din funcţie a directorilor/managerilor instituţiilor/serviciilor publice din subordinea Consiliului
Judeţean Alba.
i.) asigură elaborarea şi redactarea proiectelor de dispoziţie privind numirea și revocarea
din funcție a managerilor, a managerilor interimari ai unităților sanitare din subordinea
Consiliului Judeţean Alba precum și numirea conducerii interimare pentru funcțiile de conducere
care fac parte din comitetele directoare ale spitalelor;
j.) întocmeşte contractele de muncă/contractele de management şi actele adiţionale ale
contractelor de muncă/contractelor de management ale directorilor/managerilor
instituţiilor/serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Alba.
k.) urmăreşte şi coordonează realizarea procesului de evaluare a performanţelor
profesionale individuale pentru personalul din aparatul de specialitate şi pentru personalul de
conducere de la instituţiile şi serviciile publice, cu excepţia managerilor unităţilor de cultură și ai
unităților sanitare, de sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba;
l.) colaborează cu personalul din cadrul compartimentului Dezvoltare promovare
patrimonială și Managementul unităților de cultură pentru elaborarea şi redactarea proiectelor de
hotărâri/dispoziţii privind numirea comisiilor de concurs/evaluare şi de aprobare a
regulamentelor de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor de cultură,
precum şi a celor de concurs;
m.) colaborează cu personalul din cadrul compartimentului Unități de asistență medicală,
socială, învățământ special pentru întocmirea proiectelor de dispoziţie privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de
manager, persoană fizică sau juridică, din unităţile sanitare publice aflate în subordinea
Consiliului Judeţean Alba;
n.) întocmeşte şi supune aprobării programul anual de perfecţionare profesională
precum şi planul de măsuri privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici şi a
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate; întocmeşte raportul anual
detaliat privind formarea profesională a funcţionarilor publici (număr de participanţi,
număr cursuri, durata, costuri aferente);
o.) urmărește și coordonează activitatea de întocmire a fişei postului pentru personalul
din aparatul de specialitate și pentru directorii instituțiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea
Consiliului Judeţean Alba;
p.) urmărește și coordonează programarea și efectuarea concediilor de odihnă;
q.) întocmeşte documentaţia cu privire la promovarea în clasă şi în gradul profesional
imediat superior a funcţionarilor publici, precum şi avansarea în grad sau treaptă a persoanelor
cu contract individual de muncă;
r.) asigură cadrul organizatoric şi mijloacele necesare pentru activitatea de securitate şi
sănătate în muncă a salariaţilor în toate aspectele legate de muncă;
s.) organizează activităţile de prevenire şi protecţie a muncii în conformitate cu
prevederile legale prin:
• identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a
sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de
muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
• elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea
reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi
ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în unitate

numai după ce au fost aprobate de către angajator;
• propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa
postului, cu aprobarea angajatorului;
• elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a
periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea
informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea
însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
• elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unităţii;
• alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la
locul de muncă.
ş.) organizează şi asigură funcţionarea Comitetului de Sănătate în Muncă la nivelul
autorității.
t.) organizează și asigură efectuarea controlul medical de medicina muncii, la angajare
şi la reluarea activităţii după perioadele de suspendare şi controlul medical periodic, la nivelul
instituţiei, prin cabinete de specialitate abilitate, pentru personalul din cadrul aparatului de
specialitate și managerii instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean
Alba;
ţ.) colaborează direct cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; are acces la
portalul de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici şi efectuează/transmite
toate modificările intervenite în situaţia funcţionarilor publici şi a funcţiilor publice,
transmiţând în format electronic toate documentele necesare (anexe, acte administrative);
u.) întocmeşte și actualizează Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru
personalul contractual din aparatul de specialitate;
v.) întocmeşte dosarul profesional pentru funcţionarii publici şi dosarul personal pentru
personalul contractual, directori/manageri ai instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea
Consiliului Județean Alba şi demnitari, actualizează şi asigură păstrarea acestora în condiţii de
siguranţă, asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi eliberează la solicitarea
acestora documente care să ateste activitatea desfăşurată de aceștia; completează şi gestionează
baza de date electronică privind evidenţa dosarelor profesionale pentru funcţionarii publici,
conform prevederilor legale.
w.) întocmeşte o bază de date cu modificările salariale începând cu data de 01.01.2011,
pentru persoanele din aparatul de specialitate precum şi pentru persoanele care ocupă funcţii
de demnitate publică alese;
x.) întocmeşte rapoarte statistice şi monitorizări lunare, trimestriale, semestriale şi anuale
privind numărul salariaţilor şi cheltuielile instituţiei cu personalul;
y.) întocmeşte situația privind transparența veniturilor salariale pentru angajații din cadrul
aparatului de specialitate;
z.) întocmeşte documentaţia necesară în vederea stabilirii drepturilor salariale pentru
aparatul de specialitate şi directorii/managerii instituţiilor/serviciilor publice din subordinea
Consiliului Judeţean Alba, conform legislaţiei în vigoare şi emiterea actelor administrative în
acest sens;
aa.) întocmeşte statele de personal şi statele de plată, documentaţia privind alimentarea
cardurilor salariaţilor din contul unic al instituţiei, declarația privind obligațiile de plată a
contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru:
aparatul de specialitate, consilierii judeţeni, membrii din Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică Alba, managerii instituțiilor publice de cultură, alte comisii care îşi desfăşoară activitatea
şi sunt remunerate din bugetul local al județului Alba, conform reglementărilor legale în vigoare;
bb.) asigură întocmirea, evidența și eliberarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul
din aparatul de specialitate;
cc.) implementează prevederile legale referitoare la declaraţiile de avere şi interese depuse
de funcţionarii publici, personalul contractual cu funcţii de conducere precum şi personalul
contractual care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri
externe sau din fonduri bugetare;
dd.) organizează activitățile privind efectuarea stagiilor de practică;
ee.) gestionează lucrările aferente programului de lucru și prezenței la serviciu;
ff.) asigură desfăşurarea procedurilor de numire a comisiei de disciplină/paritară,
conform prevederilor legale, elaborează şi redactează proiectul de dispoziţie privind numirea

comisiei de disciplină/paritară;
gg.) elaborează şi redactează proiectul de dispoziţie privind Codul de conduită etică şi
profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul aparatului de
specialitate şi-l propune spre aprobare Preşedintelui Consiliului Județean Alba;
hh.) acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul aparatului de
specialitate cu privire la respectarea normelor de conduită;
ii.) gestionează informațiile referitoare la respectarea normelor de conduită de către
funcționarii publici şi le comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru
funcţionarii publici;
jj.) întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită precum
şi rapoarte semestriale privind situaţia implementării procedurilor disciplinare de către
funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate pe care le transmite la termenele şi
în formatul standard stabilit către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
kk.) monitorizează regimul incompatibilităţii şi al conflictului de interese, sesizările
adresate comisiei de disciplină şi sesizările cu privire la încălcarea prevederilor O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ la nivelul
aparatului de specialitate;
ll.) asigură organizarea activităţii structurii de securitate pentru gestionarea informaţiilor
clasificate, în condiţiile legii;
mm.) solicită instituţiilor abilitate efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării
certificatului de securitate şi autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru personalul
desemnat cu atribuții privind accesul la informații clasificate;
nn.) notifică la ORNISS eliberarea certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces
pentru personalul care lucrează cu informaţii clasificate;
oo.) propune aprobarea listelor cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu
informaţiile secrete de stat, ține evidenţa deţinătorilor de certificate de securitate şi autorizaţii de
acces şi le comunică la ORNISS şi la instituţiile abilitate să coordoneze activitatea şi controlul
măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
pp.) întocmește lista informaţiilor secrete de stat şi a termenelor de menţinere în
nivelurile de secretizare şi o supune aprobării, potrivit legii;
qq.) propune președintelui și supune spre aprobare obiectivele, sectoarele şi locurile din
zona de competenţă care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de
stat;
rr.) solicită asistenţă de specialitate instituţiilor abilitate să coordoneze activitatea şi să
controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat;
ss.) supune avizării instituţiilor abilitate programul propriu de prevenire a scurgerii de
informaţii clasificate şi asigură aplicarea acestuia;
şş.) elaborează şi aplică măsurile procedurale de protecţie fizică şi de protecţie a
personalului care are acces la informaţii clasificate;
tt.) întocmește ghidul pe baza căruia se va realiza încadrarea corectă şi uniformă în
nivelurile de secretizare a informaţiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea şi îl
prezintă, spre aprobare, președintelui consiliului județean;
ţţ.) supune aprobării normele interne de aplicare a măsurilor privind protecţia
informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, şi controlează modul de respectare în
cadrul Consiliului Județean Alba;
uu.) asigură aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea,
păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea
informaţiilor secrete de stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie, în conformitate cu
actele normative în vigoare;
vv.) asigură și efectuează inventarierea anuală a documentelor clasificate;
ww.) întocmeşte Fişele de evidenţă şi Situaţia privind mobilizarea la locul de muncă
pentru perioada de pace şi de război în vederea supunerii aprobării Preşedintelui
Consiliului Judeţean Alba şi Centrului Militar Judeţean Alba.

2. BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
Art. 34.
(1) Biroul Audit Public Intern desfașoară o activitate funcțional independentă și
obiectivă care dă asigurări şi consiliere pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor
publice, perfecţionând activităţile instituţiei și ajutând aparatul de specialitate să îşi
îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică şi metodică care evaluează şi
îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazată pe gestiunea riscului, a
controlului şi a proceselor de administrare.
(2) Biroul audit public intern este structura funcțională din cadrul aparatului de
specialitate, subordonată direct preşedintelui consiliului judeţean și este condusă de un şef birou funcţie publică.
(3) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul biroului.
(4) Biroul Audit Public Intern îndeplinește următoarele atribuţii principale:
a.) elaborează/actualizează norme metodologice privind exercitarea activităţii de audit
public intern specifice Consiliului Judeţean Alba, cu avizul structurii teritoriale U.C.A.A.P.I. –
Serviciul Audit Public Intern din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice
Brașov (D.G.R.F.P. Brașov);
b.) avizează normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern,
elaborate la nivelul entităţilor publice aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea
Consiliului Județean Alba;
c.) elaborează/actualizează Carta auditului intern, o transmite spre avizare structurii
teritoriale U.C.A.A.P.I. şi o supune spre aprobare Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba;
d.) elaborează proiectul Planului multianual de audit public intern, pe o perioadă de 3
ani, şi pe baza acestuia, proiectul Planului anual de audit public intern şi le înaintează spre
aprobare Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba;
e.) actualizează Planul multianual de audit intern, respectiv Planul anual de audit
intern aprobate, la iniţiativa şefului biroului sau la solicitarea Președintelui Consiliului
județean, ori de câte ori apar indicii sau circumstanţe care semnifică apariţia unor noi riscuri
operaţionale sau de sistem, modificarea gradului de risc al activităţilor sau operaţiunilor deja
cuprinse în plan, modificarea fondului de timp disponibil sau alte elemente decizionale,
toate de natură să indice necesitatea realocării fondului de capacitate de audit intern pe
obiectivele planului;
f.) elaborează codul privind conduita etică a auditorului intern şi-l supune spre aprobare
prin dispoziție Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba;
g.) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de
management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu
normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.
h.) evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului,
controlului şi proceselor de guvernanţă la nivelul direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor
din cadrul Consiliului Județean Alba şi a entităţilor aflate în subordinea/coordonarea/sub
autoritatea Consiliului Județean Alba;
i.) efectuează misiuni de audit de asigurare (de regularitate/conformitate, al
performanței, de sistem);
j.) efectuează misiuni de audit de consiliere (formalizate - cuprinse în planul anual
de audit/cu caracter informal/ pentru situații excepționale);
k.) efectuează misiuni de audit de evaluare a activității de audit intern desfășurată la
entităţile aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea Consiliului Județean Alba;
l.) exercită auditul public intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate atât în cadrul
Consiliului Județean Alba, cât şi în entităţile aflate în subordine/în coordonare/sub autoritate care
nu au asigurată funcţia de audit public intern;
m.) efectuează, cu aprobarea Preşedintelui Consiliului Județean Alba, misiuni de audit adhoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul
anual de audit public intern;
n.) Biroul Audit Public Intern auditează, fără a se limita la acestea, următoarele:
• activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică
din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali,

inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
• plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile
comunitare;
• administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau
închirierea de bunuri din domeniul privat al U.A.T. Judetul Alba;
• concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al UAT Judetul
Alba;
• constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a
titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
• alocarea creditelor bugetare;
• sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
• sistemul de luare a deciziilor;
• sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de
sisteme;
• sistemele informatice.
o.) elaborează Raportul de audit, corespunzător fiecărei misiuni aprobate prin planul
anual de audit sau celor cu caracter excepţional, îl înaintează Preşedintelui Consiliului Județean
Alba pentru analiză şi avizare și îl comunică, după avizare, entităţii/structurii auditate în vederea
implementării recomandărilor cuprinse în acesta;
p.) monitorizează implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern,
încheiate în urma misiunilor de audit ce au fost cuprinse în planul anual de audit şi analizează
raportul de monitorizare, efectuează activităţi de asigurare, consiliere, evaluare şi verificare a
implementării recomandărilor, concepute să adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile
entităţii publice;
q.) raportează la structura teritorială U.C.A.A.P.I. – Serviciul Audit Public Intern din
cadrul D.G.R.F.P. Brașov progresele înregistrate în implementarea recomandărilor (inclusiv cele
neimplementate) şi informează Preşedintele Consiliului Județean Alba cu privire la stadiul
implementării recomandărilor;
r.) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, în timpul misiunilor de
audit, raportează imediat Președintelui Consiliului Județean Alba;
s.) propune, după caz, suspendarea misiunii de audit public intern în cazul identificării
unor iregularităţi sau posibile prejudicii, cu acordul conducătorului entităţii publice care a
aprobat misiunea, dacă din analiza preliminară a verificărilor efectuate se estimează că prin
continuarea acesteia nu se ating obiectivele de audit intern (limitarea accesului, informaţii
insuficiente ş.a.);
t.) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern şi-l înaintează
Preşedintelui Consiliului Judeţean, spre aprobare, după care îl transmite la structura teritorială a
U.C.A.A.P.I.- Serviciul Audit Public Intern din cadrul D.G.R.F.P. Brașov și Curtea de Conturi a
României - Camera de Conturi a Judeţului Alba;
u.) verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita
etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în
coordonare sau sub autoritate şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu
conducătorul entităţii publice în cauză.
v.) implementează măsurile corective iniţiate de U.C.A.A.P.I. - Serviciul Audit Public
Intern din cadrul D.G.R.F.P. Brasov, în cooperare cu Preşedintele Consiliului Județean Alba,
urmare a verificării respectării normelor, instrucţiunilor precum şi a Codului privind conduita
etică.
3. COMPARTIMENTUL SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
Art. 35.
(1) Compartimentul Sistem de control intern managerial desfășoară activitatea de
coordonare a implementării şi dezvoltării sistemelor de control intern managerial în cadrul
entităților publice aflate în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Județean
Alba.
(2) Compartimentul Sistem de control intern managerial este structura funcțională din
cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct secretarului general al județului Alba.
(3) Compartimentul Sistem de control intern managerial îndeplinește următoarele
atribuţii principale:

a.) întocmește și propune Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea
metodologică a implementării şi dezvoltării Sistemului de control intern managerial, denumită în
continuare Comisia, proiectul Programului de dezvoltare a sistemului de control intern
managerial, care se actualizează anual, la nivelul aparatului de specialitate;
b.) elaborează și prezintă până la data de 20 februarie a anului curent, pentru anul
precedent, un raport privind stadiul implementării sistemelor de control intern managerial la
nivelul aparatului de specialitate;
c.) centralizează și analizează rapoartele anuale asupra sistemului de control intern
managerial, elaborate de conducătorii fiecărei entități publice aflate în subordinea/coordonarea
sau sub autoritatea Consiliului Județean Alba;
d.) organizează desfăşurarea şedinţelor Comisiei, întocmește procesele-verbale ale
ședințelor, redactează hotărârile Comisiei sau alte documente specifice și asigură comunicarea
lor;
e.) pregătește, întocmeşte, centralizează şi distribuie documentele necesare bunei
desfăşurări a şedinţelor Comisiei;
f.) asigură colectarea şi centralizarea informaţiilor primite de la compartimentele din
aparatul de specialitate;
g.) primeşte și înregistrează proiectele procedurilor de sistem şi operaţionale şi le
transmite spre avizare Comisiei;
h.) centralizează rapoarte/informări/situaţii în baza dispoziţiilor preşedintelui Comisiei;
i.) redactează situațiile centralizatoare trimestriale/anuale privind stadiul implementării
sistemului de control intern managerial, analizate şi aprobate de Comisie pe baza informațiilor
primite de la compartimente;
j.) coordonează și supraveghează prin activități de verificare și îndrumare metodologică
implementarea și dezvoltarea sistemelor de control intern managerial din cadrul aparatului de
specialitate și a entităților publice aflate în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea
Consiliului Județean Alba;
k.) asigură secretariatul și gestionează documentele Comisiei, precum și originalele
procedurilor de sistem şi operaţionale pe suport de hârtie şi în format electronic și le difuzează
personalului din cadrul aparatului de specialitate;
l.) elaborează Registrul de riscuri pe entitate și Planul de implementare a măsurilor de
control din cadrul aparatului de specialitate;
m.) asigură desfăşurarea în condiţii optime a activităţii specifice cabinetului preşedintelui
Consiliului Județean Alba.
4. SERVICIUL ADMINISTRATIV
Art. 36.
(1) Serviciul administrativ asigură suportul logistic pentru activitățile desfășurate de către
angajații aparatului de specialitate.
(2) Serviciul administrativ este structura funcțională din cadrul aparatului de specialitate,
subordonată direct secretarului general al județului Alba și este condus de un șef serviciu personal contractual.
(3) Pe perioada absenței titularului postului, atribuțiile acestuia vor fi delegate unui
angajat din cadrul serviciului.
(4) Serviciul administrativ îndeplineşte următoarele atribuții principale:
a.) gestionează activitățile privind identificarea și procurarea necesarului de materiale și
bunuri, necesare în desfășurarea activităților curente ale angajaților aparatului de specialitate;
b.) asigură recepționarea, depozitarea, conservarea și distribuirea materialelor și a
obiectelor de inventar necesare bunei funcționări a aparatului de specialitate, potrivit regulilor de
gestiune;
c.) urmărește încheierea și derularea contractelor de utilități necesare bunei desfășurări a
activității în imobilele aflate în administrarea/utilizarea Consiliului Județean Alba;
d.) asigură și răspunde de buna executare a lucrărilor de întreținere curentă a imobilelor
aflate în administrarea Consiliului Județean Alba, de utilizarea rațională a acestora, de utilizarea
eficientă a instalațiilor și dotărilor aferente imobilelor.
e.) asigură pregătirea instalațiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice oficiale ISCIR
și participă la efectuarea acestora, dacă este cazul;

f.) asigură realizarea activităților de curățenie în birouri și celelalte încăperi și spații
aferente imobilelor, întreținerea căilor de acces, deszăpezirea acestora, întreținerea spațiilor
verzi, pentru imobilele administrate/utilizate de către Consiliul Județean Alba;
g.) inițiază demersurile necesare pentru asigurarea serviciilor de pază, prin firme de
specialitate, răspunde de întocmirea Planurilor de pază aferente obiectivelor aflate în
responsabilitatea Consiliului Județean Alba, urmărește realizarea clauzelor contractelor de
prestări servicii cu acest obiect;
h.) stabilește și asigură necesarul produselor de protocol necesare pentru desfășurarea în
condiții bune a întâlnirilor dintre reprezentanții Consiliului Județean Alba și delegațiile interne și
externe, cu asigurarea încadrării în sumele alocate prin prevederile legale în vigoare. Participă la
pregătirea sălilor și a altor spații utilizate pentru primirea oaspeților, sau pentru organizarea unor
ședințe, simpozioane, colocvii, recepții, etc.;
i.) răspunde de coordonarea, întreținerea și exploatarea parcului auto propriu,
aprovizionarea cu carburanți, gestionarea carburanților, a pieselor de schimb și consumabilelor
necesare funcționării autovehiculelor, prin următoarele activități:
• eliberează, gestionează evidența foilor de parcurs și ține evidența kilometrilor
parcurși, a consumurilor de combustibil a autovehiculelor, prin completarea FAZ-urilor;
• centralizează consumurile de carburant aferente autovehiculelor din parcul auto al
instituției, urmărind încadrarea în cotele lunare de carburant aprobate pentru fiecare autovehicul;
• asigură și urmărește efectuarea reviziilor tehnice la termenele scadente, efectuează
constatarea defecțiunilor apărute la autovehicule, întocmește documentațiile pentru asigurarea
efectuării reparațiilor necesare;
• urmărește valabilitatea inspecțiilor tehnice periodice (ITP) și a asigurărilor (RCA
și CASCO) și face demersurile necesare pentru achiziționarea acestora;
• contribuie la întocmirea Dosarelor de daună pentru autovehiculele instituției
implicate în accidente și urmărește soluționarea acestora;
• întocmește actele de înscriere sau radiere din circulație pentru autovehiculele din
parcul auto al Consiliului Județean Alba;
j.) întocmește documentația de scoatere din funcțiune a autovehiculelor din parcul auto
propriu, a utilajelor, instalațiilor, recuperând piesele și subansamblele recondiționabile sau
refolosibile, precum și pentru scoaterea la licitație/transfer fără plată în vederea valorificării în
condițiile legii;
k.) organizează și coordonează ridicarea/predarea la poștă a corespondenței,
ridicarea/predarea acesteia la registratura generală, distribuirea acesteia la instituțiile cu care
colaborează Consiliul Județean Alba;
l.) organizează și coordonează activitățile necesare pentru buna funcționare a centralei
telefonice și a echipamentelor aferente (aparate telefonice, faxuri), gestionează sistemele de
comunicații mobile, asigurând o utilizare eficientă a acestora;
m.) coordonează activitatea de colectare selectivă a deșeurilor din instituție și predarea
periodică a acestora către operatori economici din domeniu, comunică lunar Agenției Naționale
pentru Protecția Mediului cantitățile colectate, asigurând aplicarea prevederilor Legii nr.
132/2010 privind valorificarea materialelor și deșeurilor reziduale;
n.) asigură aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor, întocmește planul de
evacuare și asigură instruirea întregului personal asupra regulilor generale și specifice de
prevenire și stingere a incendiilor;
o.) asigură implementarea măsurilor și a acțiunilor de protecție civilă.
5. DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Art. 37.
(1) Direcţia juridică şi administraţie publică are ca principale atribuții acordarea de
asistență juridică, reprezentare și apărare a intereselor legitime ale Județului Alba, Consiliului
Județean Alba și Președintelui Consiliului Județean Alba în fața tuturor instanţelor judecătoreşti
şi a organelor de urmărire penală, la toate autorităţile şi organele cu atribuţii jurisdicţionale,
precum și efectuarea activităților desfășurate în procesul de pregătire și organizare a ședințelor
Consiliului Județean Alba, a sedințelor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba,
organizarea procesului de soluţionare a solicitărilor de informatii de interes public și de
soluționare a petițiilor și gestionarea activității de arhivare a documentelor create la nivelul
Consiliului Județean Alba.

(2) Direcţia juridică şi administraţie publică este structura funcțională din cadrul
aparatului de specialitate, subordonată direct secretarului general al județului Alba și este
condusă de un director executiv - funcţie publică.
(3) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul direcţiei.
(4) Direcţia juridică şi administraţie publică are următoarea structură funcţională:
Serviciul juridic contencios
Compartimentul administrație publică
Compartimentul registratură, arhivă, monitorul oficial
Compartimentul autoritatea județeană de transport
Compartimentul unități de asistență medicală, socială, învățământ special
5.1. Serviciul juridic contencios
Art. 38.
(1) Serviciul juridic contencios este structura funcțională din cadrul aparatului de
specialitate, subordonată direct directorului executiv al Direcției juridică și administrație publică
și este este condus de un şef serviciu- funcţie publică.
(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul serviciului.
(3) Serviciul juridic contencios îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
Asistare și Reprezentare
a.) Reprezintă și apără drepturile şi interesele legitime ale Judeţului Alba, Consiliului
Judeţean Alba şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba în fața tuturor instanţelor
judecătoreşti şi a organelor de urmărire penală, la toate autorităţile, institutiile publice şi organele
cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi în cadrul oricăror alte proceduri prevăzute de
lege, precum şi în raporturile cu alte persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, române
sau străine.
Asistare și reprezentare în faza prelitigioasă
b.) Reprezintă Județul Alba, Consiliul Județean Alba, Președintele Consiliului Județean
Alba în procedura de mediere prealabilă cererii de chemare în judecată în materie civilă şi de
contencios administrativ, pe baza delegației de reprezentare;
c.) Reprezintă Județul Alba, Consiliul Județean Alba, Președintele Consiliului Județean
Alba împreună cu personalul desemnat din cadrul aparatului de specialitate, la concilierile
privind soluţionarea pe cale amiabilă, extraprocesuală, a unor neînţelegeri apărute în cadrul unor
raporturi juridice ale acestor autorități publice cu terţe persoane, juridice sau fizice, pe baza
mandatului de împuternicire;
d.) Efectuează lucrările premergătoare soluţionării plângerilor prealabile adresate
Consiliului Judeţean Alba în temeiul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ prin care
se solicită reanalizarea și revocarea/modificarea/suspendarea actelor administrative adoptate de
Consiliul Judeţean Alba sau emise de preşedintele acestuia, sau ca urmare a nesoluţionarii în
termenul legal a unei cereri;
Asistare și reprezentare în faza litigioasă
e.) Reprezintă și apără drepturile şi interesele legitime ale Judeţului Alba, Consiliului
Judeţean Alba şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba în fața tuturor instanţelor
judecătoreşti şi a organelor de urmărire penală, la toate autorităţile şi organele cu atribuţii
jurisdicţionale.
f.) Reprezintă Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, organ de
specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Alba, care desfăşoară activitate
decizională în domeniul încadrării persoanelor adulte în grad de handicap, respectiv în domeniul
promovării drepturilor acestor persoane;
g.) Reprezintă Comisia pentru Protecţia Copilului Alba, organ de specialitate, fără
personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Alba, cu activitate decizională în materia protecţiei
şi promovării drepturilor copilului, în faţa instanţelor judecătoreşti, asigurând asistenţa juridică în
orice litigiu, având ca obiect hotărârile acestora;
h.) Asigură şi răspunde de instrumentarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de
judecată, sens în care:
• concepe, redactează, semnează şi depun la registratura instanţelor judecătoreşti
actele de procedură (cereri de chemare în judecată/acţiuni, precizări de acțiune, cereri adiționale,

cereri de reexaminare, contestații, plângeri, întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, cereri
reconvenţionale, de intervenție, de chemare în garanție, de repunere pe rol, note de ședință,
concluzii/note scrise, cereri privind constituirea ca parte civilă în dosarele penale, cereri de
admitere a creanţei şi înscriere la masa credală a debitorului, cereri de executare silită şi orice
alte tipuri de cereri, interogatorii, răspunsuri la interogatoriu sau înscrisuri) împreună cu
documentația/documentele necesare, în termene legale, potrivit calităţii procesuale a judeţului
sau a autorităţii deliberativă sau executivă, ale administraţiei publice judeţene;
• solicită, propune probe, expertize, martori, după caz și administrează probele
admise de instanța de judecată;
• urmărește soluţiile pronunţate în dosarele de instanţă repartizate analizează și
propune pe baza unui referat motivat, exercitarea/neexercitarea, tuturor căilor de atac prevăzute
de lege (ordinare și extraordinare), ori cu privire la achiesarea la aceste soluţii, în vederea
apărării drepturilor şi intereselor legitime ale Judeţului Alba, Consiliului Judeţean Alba în cauze
proprii sau prin reprezentare pentru Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba
și Comisia pentru Protecția Copilului Alba, precum şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean
Alba, până la soluţionarea irevocabilă a litigiului;
• redactează actele subsecvente/documentele necesare în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare;
• înaintează propuneri scrise/propune orice alte măsuri prevăzute de lege pentru
soluționarea cauzelor susmenționate, aflate pe rolul instanțelor de judecată sau a organelor de
urmările penală;
• solicită obţinerea copiilor de pe hotărârile definitive şi/sau irevocabile devenite
titluri executorii și asigură comunicarea hotărârile judecătoreşti, rămase definitive, irevocabile și
executorii, compartimentelor implicate din cadrul aparatului de specialitate, organelor de
specialitate fără personalitate juridica reprezentate,
• răspunde pentru comunicarea în termenul legal la compartimentul de specialitate
de punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti care reprezintă titluri executorii și acordă
consultanță de specialitate /efectuează acţiuni de îndrumare şi sprijin, în vederea aplicării corecte
şi unitare a dispoziţiilor legale, acestui comaprtiment.
Asistență și Consiliere
i.) Acordă asistenţă, consiliere, consultanţă de specialitate, informare şi documentare
juridică compartimentelor din aparatul de specialitate, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba și
consilierilor judeţeni din cadrul Consiliului Judeţean Alba.
j.) Acordă asistenţă, consiliere şi consultanţă de specialitate instituţiilor/societăților şi
serviciilor publice de sub autoritatea/subordonarea/coordonarea Consiliului Judeţean Alba,
unităţilor administrativ-teritoriale, consiliilor locale şi primarilor din judeţ, opinia exprimată în
exercitarea acestei atribuţii având un caracter consultativ.
k.) Efectuează acţiuni de îndrumare şi sprijin, în vederea aplicării corecte şi unitare a
dispoziţiilor legale, şi participă la acţiuni de informare privind activitatea de asistenţă juridică;
Verificare și Avizare de legalitate
l.) Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi/sau administrativ, proiectele de acte
administrative și actele administrative primite spre avizare şi le avizează, fără a se pronunţa
asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat:
• avizează actele cu caracter juridic şi/sau administrativ prezentate pentru avizare,
potrivit legii şi a competenţelor, analizând și verificând conformitatea cu prevederile legale
invocate în cuprinsul actelor primite spre avizare;
• în vederea acordării avizului pentru legalitate se asigură că actele cu caracter
juridic şi/sau administrativ sunt însoţite de documentele relevante la care fac referire, care au stat
la baza sau care justifică elaborarea acestora, iar solicitarea acordării avizului trebuie să permită
studierea documentelor şi a dispoziţiilor legale incidente, într-o perioadă de timp rezonabilă;
• motivează avizul de legalitate negativ și avizul cu observaţii, întocmind în acest
sens un raport de neavizare în situația în care se constată neconcordanţa actului juridic şi/sau
administrativ cu prevederile legale incidente precum şi în situaţia în care compartimentul de
specialitate inițiator nu a prezentat actul refăcut potrivit observaţiilor şi propunerilor consilierului
juridic responsabil;
m.) Elaborează opinii juridice cu privire la aspectele legale ale lucrărilor repartizate, în
exercitarea atribuţiilor funcţionale care presupun constatarea conformităţii cu legea şi aplicarea
legii,

n.) Colaborează la redactarea proiectelor de contracte, acorduri cadru, acte adiţionale,
la negocierea clauzelor legale contractuale şi avizează pentru legalitate aceste
contracte/acorduri/acte adiţionale.
Elaborare opinii juridice, întocmire și fundamentare acte juridice și administrative
o.) Analizează actele administrative ale consiliului județean și președintelui consiliului
județean şi face propuneri pentru modificarea, completarea, revocarea sau încetarea aplicabilității
hotărârilor Consiliului Județean Alba, respectiv a dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Județean
Alba care nu mai sunt oportune sau în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.
p.) Colaborează în vederea fundamentarii și elaborarii documentelor/proiectelor de acte
normative (proiecte de hotărâri de guvern) precum și instrumentele de prezentare și motivare ce
însoțesc aceste proiecte, pe care Consiliul Județean Alba are competenţa să le iniţieze, în vederea
adoptării/aprobării lor de către ministere și/sau Guvernul României.
q.) Redactează acte juridice care atestă identitatea părţilor, consimţământul, conţinutul
şi data actelor încheiate de către Judeţul Alba, Consiliului Județean Alba, Preşedintele
Consiliului Județean Alba;
r.) Îndeplineşte activitatea de relaţionare cu Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene
din România referitoare la proiectele de acte normative transmise spre consultare; analizează
proiectele de acte normative transmise de Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din
România, şi împreună cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate formulează puncte
de vedere cu privire la aceste proiecte, concepe, întocmeşte propuneri de modificare și/sau
completare a acestora;
s.) Primeşte documentaţia cu privire la cererea de schimbare a numelui şi/sau
prenumelui persoanelor fizice, o analizează şi întocmeşte proiectul de dispoziţie a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Alba privind aprobarea sau respingerea motivată a cererii;
Documentare
t.) Efectuează, în mod permanent activitatea de documentare cu privire la actele
normative, nou apărute, publicate în Monitorul Oficial al României, doctrina juridică şi
jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a instanţelor judecătoreşti, în domeniul de interes, în
vederea fundamentării lucrărilor cu caracter juridic;
u.) Organizează informarea şi documentarea juridică, având în păstrare colecţia de
monitoare oficiale şi literatura de specialitate în cadrul ,,bibliotecii juridice”, pe care o
gestionează;
Înregistrări, evidența
v.) Operează evidenţa și modul de soluționare a dosarelor aflate pe rolul instantelor
judecatoresti sau parchetelor, in care autoritatea publica are calitatea de parte, în Registrul de
evidență scrisă privind orice situație litigioasă cu care a fost sesizată autoritatea publică;
x.) Ține evidența informatică a litigiilor și evidenţa termenelor de judecată;
y.) Efectuează înregistrarea unitară a actelor prezentate spre avizare la Serviciul juridiccontencios în Registrul de evidenţă privind avizele scrise datate şi numerotate;
Alte atribuţii
z.) certifică pentru conformitate cu exemplarul original copiile documentelor create de
către Consiliul Judeţean Alba, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba şi aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean Alba.
5.2. Compartimentul administraţie publică
Art. 39.
(1) Compartimentul administraţie publică are ca atribuții principale organizarea
/pregătirea și desfășurarea ședințelor Consiliului Județean Alba, asigurarea secretariatul
executiv al desfăşurării şedinţelor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, îndeplineşte
procedurile necesare pentru asigurarea transparenţei decizionale, activitatea de soluționare a
petițiilor, de soluționare a solicitărilor de informatii de interes public și asigură implementarea
prevederilor legale privind declaraţiile de avere, de interese ale consilierilor județeni.
(2) Compartimentul administraţie publică este structura funcțională din cadrul
aparatului de specialitate, subordonată direct directorului executiv al Direcției juridică și
administrație publică.
(3) Compartimentul administraţie publică îndeplinește următoarele atribuţii principale:
a.) asigură, în baza dispoziţiei preşedintelui consiliului judeţean şi sub coordonarea
secretarului general al judeţului, procedurile de convocare, în termen legal, a membrilor

consiliului judeţean, în vederea participării la şedinţele consiliului judeţean, la şedinţele
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean, comunicând totodată data, ora şi locul
desfăşurării şedinţelor, precum şi proiectul ordinii de zi.
b.) asigură pregătirea și desfăşurarea şedinţelor consiliului judeţean în conformitate cu
prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Județean Alba, prin:
• comunică compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate, instituţiilor şi
serviciilor publice aflate sub autoritatea sa, precum şi a societăţilor de interes judeţean, data până
la care se pot depune propunerile de proiecte de hotărâri;
• gestionează proiectele de hotărâri împreună cu documentele suport şi alte
materiale care urmează a fi supuse dezbaterii comisiilor de specialitate şi consiliului judeţean și
verifică modul de respectare a normelor de tehnică legislativă în procesul de elaborare a
proiectelor de hotărâri ale consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;
• afişează la sediul consiliului judeţean şi postează pe site-ul Consiliului Județean
Alba anunţul privind data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice de consiliu judeţean, a
ordinii de zi, precum și a proiectelor de hotărâri initiate.
• pregătește mapele cu materialele care vor fi supuse dezbaterii consiliului judeţean
şi le pune la dispoziţia consilierilor judeţeni, în cadrul şedinţelor comisiilor de specialitate,
asigură publicarea pe site-ul Consiliului Județean Alba la sectiunea proiecte de hotărâri a acestor
documente;
• întocmeşte lista invitaţilor la şedinţele consiliului judeţean şi asigură convocarea
acestora;
• participă la şedinţele consiliului judeţean, asigurând condiţiile desfăşurării
lucrărilor, precum şi înregistrarea audio a dezbaterilor;
• consemnează conținutul dezbaterilor care au loc în cadrul şedinţelor consiliului
judeţean şi a modului în care şi-a exercitat votul fiecare consilier judeţean, prin înregistrare audio
şi redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor consiliului judeţean;
• ține evidenţa participării consilierilor judeţeni la şedinţele comisiilor de
specialitate şi la cele ale consiliului judeţean;
• efectuează redactarea hotărârilor adoptate, inclusiv a modificărilor şi
completărilor aprobate în plenul consiliului judeţean și le înaintează spre semnare preşedintelui
consiliului judeţean respectiv spre contrasemnare secretarului general al judeţului și asigură
înregistrarea şi comunicarea lor către prefectul judeţului, în vederea exercitării controlului cu
privire la legalitatea acestora şi către cei stabiliţi cu punerea în aplicare a prevederilor acestora,
sub coordonarea secretarului general al judeţului;
• comunică hotărârile consiliului judeţean, cu caracter individual, în termenul
prevăzut de lege;
• efectuează publicitatea minutei și procesului-verbal al şedinţei anterioare a
consiliului judeţean prin afişare pe site-ul Consiliului Județean Alba
• ține evidenţa numerică, nominală şi pe partide, a consilierilor judeţeni şi asigură,
în acest sens, actualizarea secţiunii „Consiliul judeţean” de pe site-ul Consiliului Județean Alba;
c.) solicită periodic informaţii primăriilor din judeţ şi întocmeşte baza de date
cuprinzând situaţia aleşilor locali
d.) gestionează baza de date privind hotărârile adoptate în şedinţele de consiliu
judeţean;
e.) ține evidenţa dispoziţiilor emise de preşedintele consiliului judeţean, păstrând
originalul acestora şi documentele însoţitoare, în condiţii de securitate, până la predarea lor la
arhivă și asigură comunicarea dispozițiilor conform prevederilor legale in vigoare;
f.) comunică compartimentului informatică hotărârile adoptate de consiliul judeţean
pentru a fi postate pe site-ul Consiliului Județean Alba la secțiunea „Hotărâri”;
g.) acordă consultanţă de specialitate compartimentelor din cadrul aparatului de
specialitate, instituțiilor și serviciilor aflate sub autoritatea Consiliului Județean Alba în
activitatea acestora de elaborare şi redactare a proiectelor de hotărâri şi de dispozitii ale
Președintelui Consiliului Județean Alba cu respectarea prevederilor legale privind normele de
tehnică legislativă în procesul de elaborare şi redactare a proiectelor de hotărâri şi de dispoziţii;
h.) participă în colaborare cu celelalte structuri din aparatul de specialitate, la întâlnirile
de lucru cu primarii, viceprimarii, secretarii şi personalul din aparatul de specialitate al
primarilor din judeţ, care au ca obiect probleme privind administraţia publică locală;
i.) asigură elaborarea documentelor/proiectelor de acte normative pe care Consiliul

Județean Alba are competenţa să le iniţieze, în vederea adoptării/aprobării lor de către
ministere și/sau Guvernul României;
j.) întocmește proiectul Statutului Județului Alba;
k.) îndeplineşte activităţile de secretariat al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Alba (ATOP);
l.) asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere, de interese
şi a Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi
deconspirarea Securităţii în ceea ce priveşte membrii consiliului judeţean;
m.) efectuează procedurile legale cu privire la asigurarea transparenţei decizionale a
proiectelor de acte normative ale Consiliului Județean Alba.
n.) duce la îndeplinire măsurile care rezultă din Planul de Integritate pentru Consiliul
Județean Alba și pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție.
o.) înregistrează, repartizează şi soluţionează sau urmăreşte soluţionarea petiţiilor
adresate Consiliului Județean Alba şi asigură redactarea răspunsului la petiţii, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare şi comunicarea răspunsului către petiţionari, în termenul
legal, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă;
p.) efectuează activitatea de asigurare a accesului la informatiile de interes public din
oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului administrație publică sau al persoanei
desemnate în acest scop.
q.) întocmeşte, raportul anual privind activitatea Consiliului Județean Alba, pe baza
materialelor primite de la compartimentele Consiliului Județean Alba şi de la instituţiile care
funcţionează sub autoritatea acestuia, elaborează raportul anual de evaluare a implementării
Legii 52/2003 privind activitatea în domeniul transparenţei decizionale, rapoartele semestriale
privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor adresate Consiliului Județean Alba,
raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind asigurarea accesului la
informatiile de interes public la nivelul Consiliului Județean Alba, și asigură aducerea lor la
cunoștință publică potrivit prevederilor legale;
r.) comunică propuneri de modificare sau completare a proiectelor de acte normative
spre a fi integrate pe platforma guvenamentală, E-Consultare, cu încadrarea în termenele limită
până la care se pot depune observații, în etapele incipiente ale inițierii unui act normativ.
s.) implementează măsurile prevazute în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind
Protecția Datelor).
t.) gestionează Programul „Telefonul Cetăţeanului”, conform dispoziţiei Preşedintelui
Consiliului Județean Alba şi a prevederilor legale în vigoare;
u.) asigură afişarea şi mediatizarea programului de audienţe al conducerii Consiliului
Județean Alba precum şi înscrierea în audienţă a cetăţenilor, asigură desfăşurarea în bune
condiţii a programului de audienţe acordate de către conducerea Consiliului Județean Alba
(preşedinte, vicepreşedinţi, secretar general al județului) şi, după caz, a audienţelor acordate în
teritoriu de către preşedintele și vicepreședinții Consiliului Județean Alba;
v.) elaborează şi actualizează în permanenţă bazele de date referitoare la datele de
contact, componenţa şi atribuţiile instituţiilor şi autorităţilor publice din judeţ şi din ţară,
agenţi economici din judeţ, sindicate şi patronate, partide politice, cabinete parlamentare, etc;
w.) introduce spre publicare și reutilizare informațiile publice în conformitate cu
Directiva 2013/37/UE a Parlamentului European și a Consiliului din data de 26 iunie 2013 de
modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public precum
si, pentru interoperabilitate cu alte baze de date licențiate deschis în platforma guvernamentală
www.data.gov.ro
x.) asigură crearea unor baze de date cu contacte pe care să le folosească generic – Baza
de Date a Persoanelor Interesate de Consultare;
y.) asigură activăţile specifice procesului de planificare, implementare şi monitorizare a
procesului de reformă şi modernizare a administraţiei publice prin gestionarea bazelor de date
necesare actulizării platformei informatice guvernamentale www.salt.ro;
z.) asigură desfăşurarea în condiţii optime a activităţii specifice cabinetului
vicepreşedintilor Consiliului Județean Alba;
aa.) gestionează adresa de e-mail a Consiliului Județean Alba cjalba@cjalba.ro;
bb.) asigură întocmirea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu ale demnitarilor;

cc.) asigură îndeplinirea obligaţiilor prevăzute prin Strategia naţională anticorupţie pe
perioada 2016-2020 adoptată prin HG nr.583/2016.
dd.) asigură înregistrarea, evidența și repartizarea documentelor direcționate spre
rezolvare Direcției Juridice, atât prin registrul de evidență ținut la nivelul direcției, cât și prin
aplicația INFOCET, efectuând: primirea de la registratura generală a documentelor repartizate;
verificarea, înainte de primire, corespondenţei datelor înscrise în registrul de intrare-ieşire,
respectiv în borderoul de predare, cu cele ale documentului în cauză; înregistrarea documentelor
primite de la registratura generală; predarea documentelor, cu operativitate, la persoanele cărora
le-au fost repartizate spre rezolvare, după repartizare; urmărirea circuitului documentelor la
nivelul direcţiei în cauză; asigurarea retransmiterii, cu operativitate, a corespondenţei repartizate
greşit, către compartimentul stabilit prin rezoluţia directorului executiv; urmărirea înregistrării
documentelor expediate din oficiu şi a celor întocmite pentru uz intern; asigurarea luării la
cunoştinţă prin semnătură, asupra conținutului documentelor adresate direcţiei.
5.3. Compartimentul registratură, arhivă, monitorul oficial
Art. 40.
(1) Compartimentul registratură, arhivă și Monitorul Oficial are ca atribuții principale
întocmirea lucrărilor necesare pentru publicarea”Monitorul Oficial al Județului Alba,
gestionarea activității de arhivare a documentelor create la nivelul Consiliului Județean Alba
precum și activitatea specifică registraturii generale asigurând primirea şi înregistrarea
corespondenţei,
(2) Compartimentul registratură, arhivă și Monitorul Oficial este structura funcțională
din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct directorului executiv al Direcției
juridică și administrație publică.
(3) Compartimentul registratură, arhivă și Monitorul Oficial îndeplinește următoarele
atribuţii principale:
Înregistrează și preia corespondenţa depusă la Registratura generală a Consiliului
Județean Alba, care poate fi predată personal, prin poştă, prin curier, fax sau e-mail, în timpul
programului de lucru, iar corespondenţa primită prin poşta militară (cu excepția documentelor
clasificate) se preia de persoana care efectuează lucrările de secretariat la Cabinetul Preşedintelui
Consiliului Județean Alba.
a.) Înregistrează corespondenţa primită în Programul informatic INFOCET, cu excepția
corespondenței primite prin poșta militară care va fi înregistrată de persoana care efectuează
lucrările de secretariat la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Județean Alba.
b.) Faxurile, mesajele electronice şi alte documente primite la secretariatele conducerii
Consiliului Judeţean Alba sau la nivelul compartimentelor se prezintă obligatoriu pentru a fi
înregistrate.
c.) Aplică parafa de înregistrare, completează numărul de înregistrare, data înregistrării
(ziua, luna, anul) şi se semnează. În cazul în care corespondenţa se compune din mai multe file,
parafa se aplică doar pe prima filă, urmând să fie efectuată mențiunea numărului de file, în partea
dreaptă a parafei. Când corespondența înregistrată are atașate anexe, hărți, reviste, cărți, alte
mijloace de stocare a documentelor (dischete, CD, DVD, etc.) se face mențiune despre existența
acestora în partea dreaptă a parafei care conține numărul de înregistrare și data documentului;
d.) Imprima pe hârtie corespondenţa aferentă zilei în curs, înregistrată în programul
INFOCET, generând astfel Registru general de intrare-ieşire corespondenţă aferent zilei
respective. După ultima poziție (ultimul număr de înregistrare), înscrie citeț numele și prenumele
persoanei care a efectuat imprimarea Registrului general de intrare-ieşire corespondenţă aferent
zilei respective și va semna.
e.) La sfârşitul fiecărui an calendaristic, după ultima operațiune de înregistrare va fi
încheiat un Proces verbal de închidere a registrului care va conține data încheierii, numărul de
poziții înregistrate în cursul anului, semnătura persoanei care are atribuții privind completarea
registrului și semnătura șefului ierarhic superior.
f.) Inițiază și organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, ori de
câte ori intervin modificări în structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba; centralizează propunerile de nomenclator pentru documentele specifice,
întocmite de fiecare compartiment din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba;
g.) Realizează procedura de aprobare a nomenclatorului dosarelor, prin dispoziție a

președintelui Consiliului Județean Alba, asigurând elaborarea și redactarea proiectului de
dispoziție în cauză; asigură legătură și transmite nomenclatorului aprobat, în două exemplare,
către Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Alba, în vederea verificării si confirmării
acestuia;
h.) Difuzează nomenclatorul dosarelor, după confirmare, la toate compartimentele din
cadrul aparatului de specialitate, în vederea aplicării lui; urmărește modul de aplicare a
nomenclatorului la constituirea dosarelor;
i.) Verifică fiecare dosar cu ocazia procedurii de preluare a acestora de la
compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialitate, urmărind respectarea modului
de constituire și concordanța între conținutul acestora și datele înscrise în inventar, iar în cazul
constatării unor neconcordante, le aduce la cunoștința compartimentului creator, care efectuează
corecturile ce se impun;
j.) Preia de la compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba, dosarele constituite potrivit problematicii şi termenelor de păstrare
stabilite în Nomenclatorul documentelor, în baza unei programării prealabile și după o verificare
a acestora, pe bază de inventar şi proces-verbal, și le depune în depozitele de arhivă;
k.) Întocmește inventare pentru documentele fără evidență aflate în depozitele de arhivă;
l.) Asigură evidența dosarelor și a inventarelor depuse în depozitele de arhivă, pe baza
unui registru de evidență; asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitele
de arhivă, pe baza unui registru de evidență;
m.) Asigură elaborarea proiectului de dispoziție privind numirea Comisiei de selecţionare
a documentelor;
n.) Asigură secretariatul Comisiei de selecţionare a documentelor, prin sesizarea
necesității convocării membrilor acesteia în vederea analizării dosarelor cu termene de
păstrare expirate și care, în principiu, pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare, și
prin redactarea proceselor-verbale de selecţionare;
o.) Asigură întocmirea formelor prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de
selecționare a documentelor de către Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Alba, prin
înaintarea către Comisia de selecționare a documentelor din cadrul Serviciului Județean al
Arhivelor Naționale Alba a proceselor-verbale de selecţionare, însoţite de inventarele
documentelor propuse spre eliminare ca fiind lipsite de valoare, precum şi de inventarele
documentelor ce se păstrează permanent;
p.) Asigură scoaterea documentelor din evidenţele arhivei în urma selecționării, în baza
baza proceselor-verbale întocmite de Comisia de selecționare, cu aprobarea conducerii executive
a Consiliului Județean Alba şi avizul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Alba, precum și
predarea integrală a documentelor selecționate la unitățile de recuperare;
q.) Asigură scoaterea documentelor din evidenţele arhivei, cu aprobarea conducerii
executive a Consiliului Județean Alba şi avizul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Alba,
în urma transferului în alt depozit de arhivă sau ca urmare a distrugerii provocate de calamităţi
naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil şi de neînlăturat;
r.) Asigură cercetarea documentelor din depozitele de arhivă în vederea eliberării
copiilor de pe documentele create și deținute, precum și a certificatelor și adeverințelor, solicitate
de persoane fizice sau juridice pentru dobândirea, în conformitate cu legile în vigoare, unor
drepturi care îi privesc pe solicitanți;
s.) Asigură folosirea documentelor din depozitele de arhivă în vederea cercetării
științifice, în condițiile legii, precum și pentru rezolvarea unor lucrări administrative, întocmirea
de informări, documentări și eliberarea unor copii, extrase sau certificate;
t.) Pune la dispoziția compartimentelor creatoare din cadrul aparatului de specialitate
documente din depozitele de arhivă, pe baza de semnătură, și ține evidenta documentelor
împrumutate, iar la restituire, verifică integritatea documentelor împrumutate și le reintegrează la
fond operațiuni care se consemnează într-un registru;
u.) Informează conducerea executivă a Consiliului Județean Alba cu privire la asigurarea
condițiilor corespunzătoare de păstrare și conservare a arhivei și propune măsuri în acest sens;
v.) Acordă asistenţă și consultanță compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate,
în vederea realizării activităților specifice de arhivă aflate în competența acestora;
w.) Pune la dispoziția delegatului Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Alba, toate
documentele solicitate cu prilejul efectuării acțiunii de control privind situația arhivei;
x.) Pregătește documentele care se depun la Serviciului Județean al Arhivelor Naționale

Alba spre păstrare permanentă și inventarele acestora, în vederea predării acestora conform
prevederilor legale, dacă este cazul;
y.) Comunică, în scris, în termen de 30 de zile, Serviciului Județean al Arhivelor
Naționale Alba, înființarea, reorganizarea sau oricare alte modificări survenite în activitatea
aparatului de specialitate ala Consiliului Județean Alba, cu implicații asupra activităților
specifice de arhivă; comunică, imediat, Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Alba, orice
situație de calamitate apărută în depozitele de arhivă;
z.) Formulează propuneri în vederea stabilirii taxelor percepute pentru eliberarea de copii
şi extrase de pe documentele create și deţinute în depozitele de arhivă, la solicitarea persoanelor
fizice sau juridice, altele decât autorităţile şi instituţiile publice sau instanţele judecătoreşti;
aa.) La finalul anului calendaristic în curs, cel mai târziu până la data de 15 ianuarie a
anului următor, întocmește o situație privind activitatea de predare a documentelor din arhivele
proprii ale structuriilor organizatorice ale Consiliului Județean Alba la depozitul de arhivă al
Consiliului Judeţean Alba, potrivit prevederilor legale în vigoare. Situația astfel întocmită se
aduce la cunoștință conducerii Consiliului Județean Alba.
bb.)
Comunică Compartimentului informatică pentru publicarea pe site-ul
Consiliului Județean Alba la secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului” următoarele acte și
documente:
• Hotărârile cu caracter normativ adoptate de Consiliul Județean Alba,
• Dispozițiile cu caracter normativ emise de Președintele Consiliului Județean Alba
cc.) Publică rectificări, în situația în care după publicare se constată unele erori materiale;
5.4. Compartimentul autoritatea judeţeană de transport
Art. 41.
(1) Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport este structura funcțională din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, subordonată direct directorului
executiv al Direcției juridică și administrație publică, prin care Consiliul Judeţean Alba asigură,
organizează, reglementează, coordonează, verifică, monitorizează şi controlează prestarea
transportului rutier contra cost de persoane, prin servicii regulate la nivel judeţean, între
localităţile judeţului Alba.
(2) Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport îndeplinește următoarele
atribuţii principale:
a.) urmăreşte şi asigură implementarea prevederilor Strategiei de dezvoltare a Judeţului
Alba şi a Strategiei de dezvoltare a transportului rutier de persoane prin servicii regulate, în
judeţul Alba;
b.) evaluează fluxurile de transport de persoane şi determină pe baza studiilor de
specialitate cerinţele de transport judeţean de persoane, precum şi anticiparea evoluţiei acestora;
c.) stabileşte traseele judeţene, precum şi autogările şi staţiile publice în care se realizează
îmbarcarea/debarcarea persoanelor, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale sau,
după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară implicate;
d.) întocmeşte proiectul programului de transport judeţean și îl supune spre aprobare
Consiliului Judeţean Alba împreună cu capacităţile de transport necesare;
e.) elaborează propunerile de actualizare periodică a programului de transport judeţean,
prin modificarea acestuia în funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu
transportul public local, interjudeţean, internaţional sau feroviar, după caz;
f.) întocmeşte Regulamentul privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost
de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Alba şi îl supune spre aprobare
Consiliului Judeţean Alba;
g.) întocmeşte şi afişează, pe site-ul Consiliului Judeţean Alba programul de transport
judeţean şi calendarul atribuirii electronice a traseelor cuprinse în acesta;
h.) afişează calendarului atribuirii electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea
electronică a traseelor naţionale;
i.) introduce datele din programul de transport județean referitoare la traseele care
urmează să fie atribuite în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale
şi, după caz, completează aceste date şi/sau corectează eventualele erori, în conformitate cu
calendarul atribuirii electronice;
j.) afişează pe site-ul Consiliului Judeţean Alba şi la sediul acestuia lista traseelor care au
fost atribuite în cadrul fiecărei şedinţe şi lista traseelor rămase nesolicitate sau neatribuite;

k.) elaborează şi supune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba procedura de atribuire a
traseelor judeţene pentru o perioadă de 60 de zile, în situaţiile prevăzute de lege.
l.) întocmeşte documentaţia necesară aprobării prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba
a atribuirii traseelor judeţene şi a emiterii licenţelor de traseu operatorilor de transport rutier;
m.) eliberează şi ţine evidenţa licenţelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de
persoane prin servicii regulate la nivel judeţean;
n.) înlocuieşte licenţele de traseu în cazul pierderii, deteriorării sau sustragerii acestora,
precum şi graficele de circulaţie ale licenţelor de traseu în cazul înlocuirii autovehiculelor titulare
pe trasee şi/sau actualizării programului de transport judeţean;
o.) întocmeşte documentaţia necesară aprobării de către Consiliul Judeţean Alba a
retragerii licenţelor de traseu, operatorilor de transport rutier care efectuează de transport rutier
contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în cazurile prevăzute de lege;
p.) transmite anual Direcţiei dezvoltare şi bugete, la solicitarea acesteia, propunerile de
tarife pentru prestaţiile specifice realizate de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel
judeţean;
r.) ţine evidenţa autovehiculelor titulare utilizate de către operatorii de transport rutier la
efectuarea serviciilor regulate contra cost de transport rutier de persoane pe traseele judeţene şi
urmăreşte ca înlocuirea acestora să se efectueze în condiţiile stabilite prin lege;
s.) colaborează cu Direcţia dezvoltare şi bugete, Direcţia gestionarea patrimoniului şi
Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism la întocmirea şi urmărirea realizării programelor de
înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemului public de transport judeţean, în
condiţiile legii;
ş.) colaborează cu Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţia gestionarea
patrimoniului pentru realizarea seturilor de date spaţiale aferente serviciilor de transport rutier
judeţean de persoane;
t.) întocmeşte documentaţia necesară aprobării de către Consiliul Judeţean Alba a tarifelor
de călătorie propuse de către operatorii de transport rutier;
ţ.) cooperează cu poliția rutieră și Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul
Rutier - Inspectoratul Teritorial nr. 4 în vederea desfăşurării activităților de control în trafic;
u.) cooperează cu Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi Agenţia Teritorială A.R.R. Alba
în vederea actualizării bazei de date privind autovehiculele utilizate de către operatorii de
transport rutier la efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la
nivel judeţean, în vederea desfăşurării atribuirii electronice a traseelor judeţene, precum şi în
vederea corelării programului de transport judeţean cu transportul interjudeţean sau internaţional,
după caz;
v.) verifică şi controlează periodic modul de realizare a serviciilor regulate contra cost de
transport rutier de persoane pe traseele judeţene şi, după caz, aplică sancţiuni pentru faptele ce
constituie contravenţii în domeniul transportului rutier judeţean de persoane, potrivit dispoziţiilor
legale în vigoare.
5.5. Compartimentul unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special
Art. 42.
(1) Compartimentul unități de asistență medicală, socială, învătământ special este
structura funcțională din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct directorului
executiv al Direcției juridică și administrație publică.
(2) Compartimentul unități de asistență medicală, socială, învătământ special
îndeplinește următoarele atribuţii principale:
În domeniul unităților de asistență medicală
a.) stabilește direcțiile de acțiune privind procesul de identificare și elaborare a politicilor
din domeniul sanitar, la nivelul județului Alba;
b.) asigură informarea conducerii cu privire la atribuțiile și competențele ce revin
consiliului județean, stabilite prin Strategia naţională de sănătate 2014-2020 sau prin alte acte
normative în domeniul sănătății și elaborează propuneri pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor
specifice, ce revin autorităților administrației publice locale, prevăzute în Planul de acţiuni pe
perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale de sănătate sau prin alte acte
normative în domeniul sănătății;
c.) inițiază, fundamentează și elaborează rapoarte de implementare pentru stadiul ducerii

la îndeplinire a Planului de actiuni pentru implementarea Strategiei Judetului Alba în domeniul
sănătății în perioada 2018-2023;
d.) analizează și propune corelarea Strategiei Judetului Alba în domeniul sănătății în
perioada 2018-2023 cu Strategia de dezvoltare a Județului Alba;
e.) asigură colaborarea cu Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică a Județului
Alba, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Alba cu
alte entități publice sau private în vederea îndeplinirii responsabilităților ce revin autorităţilor din
administraţia publică locală pentru protecția și asigurarea sănătăţii publice conform Legii nr.
95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările
ulterioare sau altor acte specifice;
f.) asigură
fundamentarea propunerilor adresate Ministerului Sănătății pentru
dezvoltarea furnizării unor servicii medicale necesare rezolvării problemelor de sănătate ale
populaţiei din zona administrativ-teritorială de care răspunde;
g.) propune și asigură încheierea unor acorduri/parteneriate/protocoale de colaborare
între Consiliul Județean Alba, entitățile publice cu atribuții în implementarea sistemului respectiv
de servicii medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat și entitățile private pentru acordarea
primului ajutor de bază şi primului ajutor calificat;
h.) asigură participarea în calitate de reprezentant al autorității administrației publice
locale în comisia de mediere constituită în cazul refuzului încheierii contractului de furnizare de
servicii medicale de catre managerul spitalului sau conducerea casei de asigurari de sanitate, în
vederea soluționării divergențelor;
i.) elaborează documentația necesară și proiectul de hotărâre al Consiliului Județean
Alba privind numirea membrilor consiliului de administraţie pentru din subordinea Consiliului
Județean Alba;
j.) elaborează informări/propuneri/măsuri referitoare la exercitarea atribuțiilor
consiliului județean și ale consiliului de administrație al spitalelor publice din subordinea
Consiliului Județean Alba;
k.) asigură analiza şi evaluarea periodică şi ori de câte ori este nevoie sau la sesizarea
organelor abilitate ale statului, cu privire la activitatea unităţilor sanitare publice cu paturi din
reţeaua proprie, elaborând și proiectul de dispoziție a președintelui consiliului județean de
numire a comisiei de evaluare pentru efectuarea acesteia;
l.) înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile
managerilor spitalelor publice aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Județean Alba privind
modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a
denumirii pentru Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud,
pentru aprobarea acestora;
m.) propune măsuri pentru evaluarea gradului de satisfacţie a populaţiei privind calitatea
serviciilor medicale oferite de către spitalele publice aflate în rețeaua sanitară a Consiliului
Județean Alba;
n.) Elaborează documentația necesară și actele administrative privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de
manager, persoană fízică, sau a documentației pentru achizitia serviciilor în cazul persoanei
juridice, din spitalele publice aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Județean Alba, precum și
cele privind numirea acestuia;
o.) propune în colaborare cu compartimentele de specialitate indicatorii de performanță
ai contractelor de management ce urmează să fie încheiate cu managerii spitalelor publice aflate
în rețeaua sanitară a Consiliului Județean Alba precum și actele adiţionale și le monitorizează;
p.) asigură în colaborare cu compartimentele de specialitate defăşurarea procesului de
evaluare a activităţii managerilor spitalelor publice aflate în rețeaua sanitară a Consiliului
Județean Alba și propune măsurile necesare pentru îmbunătățirea activității acestora.
q.) analizează în colaborare cu compartimentele de specialitate indicatorii prevăzuţi în
anexele la contractele de management încheiate cu managerii unităţilor sanitare publice şi
propune în cazul constatării oportunității, modificarea acestor anexe;
r.) elaborează în colaborare cu compartimentele de specialitate documentația și proiectul
de hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea
sediului şi a denumirii, ale spitalelor publice aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Județean
Alba;
s.) asigură participarea în calitate de reprezentant al autorității administrației publice

locale în comisia de mediere constituită în cazul refuzului încheierii contractului de furnizare de
servicii medicale de catre managerul spitalului sau conducerea casei de asigurari de sanitate, în
vederea soluționării divergențelor
t.) avizează, în colaborare cu compartimentele de specialitate, organizarea concursurilor
de către spitalele publice aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Județean Alba;
u.) participă în comisiile de concurs organizate de către unităţile sanitare publice pentru
ocuparea posturilor vacante de medic, farmacist, biolog, biochimist, chimist şi a funcţiilor de şef
de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment având statut de observator;
v.) monitorizează stadiul îndeplinirii condiţiilor prevăzute în metodologia de acreditare a
spitalelor şi respectarea termenelor legale;
w.) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor,
oraşelor şi municipiilor de pe raza teritorială a judeţului, în scopul planificării, dezvoltării şi
organizării serviciilor de interes local în domeniul asistenţei medicale.
x.) promovează programele de sănătate și educație pentru sănătate prin organizarea de
evenimente și campanii de informare, conștientizarea și sensibilizarea populației pe diverse teme
specifice sănătății;
y.) propune, elaborează și implementează de proiecte/programe de educație pentru
sănătate, pentru diferite categorii de populație;
z.) propune încheierea unor acorduri de asociere/ parteneriate interinstituționale în scopul
facilitării dialogului/colaborării interinstituționale între factorii de decizie în politicile publice de
sănătate și comunitate și pentru organizarea unui FORUM AL SĂNĂTĂȚII- cadru informal de
promovare a bunelor practici și excelenței în domeniul medical;
aa.) organizează și realizează agenda anuală de activități în scopul indeplinirii Planului
de actiuni pentru implementarea Strategiei Judetului Alba în domeniul sănătății în perioada
2018-2023;
bb.) asigură activăţile specifice procesului de planificare, implementare şi monitorizare a
procesului de inițiere și/sau implementare a proiectelor ce vizează sănătatea publică, adresate
grupurilor dezavantajate; colectează și prelucrează date/informații privind aplicarea politicilor
publice ce vizează sănătatea și impactul programelor dedicate sănătății, adresate grupurilor
vulnerabile, promovând incluziunea socială a acestora;
cc.) participă în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Alba în Comisia pentru
stabilirea zonelor/ localităţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o
anumită specialitate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, şi Comisia pentru stabilirea, în
asistenţă medicală primară, a necesarului de medici de familie cu liste proprii, pe total judeţ, a
numărului minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural, a
zonelor din mediul urban neacoperite din punctul de vedere al numărului necesar al medicilor de
familie;
dd.) solicită raportările prevăzute de actele normative în vigoare pentru constituirea
bazei de date necesară pentru decizii majore de politică sanitară la nivelul județului Alba.
În domeniul unităților de asistenţă socială:
ee.) stabilește direcțiile de acțiune privind procesul de identificare a obiectivelor
operaționale și elaborare a politicilor din domeniul dezvoltarea serviciilor sociale, la nivelul
județului Alba pentru elaborarea Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale;
ff.) elaborează propuneri pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor specifice, prevăzute
în strategiile naționale în domeniu;
gg.) întocmește, analizează şi propune Consiliului Județean Alba măsuri pentru
implementarea și ducerea la îndeplinire a planului anual de acțiune privind dezvoltarea
serviciilor sociale la nivel judeţean ;
hh.) asigură colaborarea cu Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Agenţia Judeţeană
pentru Plaţi si Inspecţie Socială Alba, cu alte entități publice sau private în vederea îndeplinirii
responsabilităților ce revin autorităţilor din administraţia publică locală pentru protecția și
asigurarea asistenţei sociale conform, Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și
completările ulterioare sau a altor acte normative specifice;
ii.) inițiază încheierea unor protocoale de asociere/colaborare între Consiliul Județean
Alba, entitățile publice cu atribuții în implementarea sistemului naţional de dezvoltare a
serviciilor sociale, instituții publice, ONG-uri și furnizori acreditați de servicii sociale, pentru a
asigura realizarea unor programe și proiecte cu caracter social de interes;
jj.) elaborează documentația necesară și proiectul de hotărâre al Consiliului Județean

Alba privind componenţa Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă socială şi
Protecţia copilului Alba, și a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și propune
crearea și formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin pentru problemelor
sociale care privesc copiii;
kk.) asigură analiză şi monitorizarea periodică, ori de câte ori este nevoie sau la
sesizarea organelor abilitate ale statului, cu privire la activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă
socială şi Protecţia copilului Alba, elaborând și proiectul de dispoziție a Președintelui Consiliului
Județean Alba de numire a comisiei de evaluare/verificare pentru aspectele sesizate;
ll.) întocmește baza de date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor
sociale din județul Alba precum și a furnizorilor publici și privați de servicii sociale de la nivel
județean;
mm.) analizează, formulează puncte de vedere în colaborare cu compartimentele de
specialitate și elaborează documentația necesară și proiectul de hotărâre al Consiliului Județean
Alba privind înființarea/desfiinţarea/reorganizarea serviciilor de asistenţă socială administrate şi
finanţate din bugetul consiliului judeţean la propunerea Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba și de asemenea aprobarea delegării atribuţiilor privind contractarea
serviciilor sociale către Direcţiei Generale de Asistenţă socială şi Protecţia copilului Alba
/externalizarea serviciilor sociale;
nn.) monitorizează modul de ducere la îndeplinire de către Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba a atribuțiilor delegate privind încheierea în
condițiile legii, de contracte/convenții de parteneriat, contracte de finanțare și cofinanțare,
contracte de subvenționare pentru înființarea, administrarea, finanțarea de servicii sociale
acordate de furnizori publici și privați;
oo.) realizează planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile
sociale existente la nivel judeţean;
pp.) întocmește în colaborare cu Direcţiei Generale de Asistenţă socială şi Protecţia
copilului Alba Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în
domeniul serviciilor sociale
qq.) întocmeşte şi prezintă spre aprobare Preşedintelui Consiliului Judeţean rapoarte de
verificare, note de constatare şi sinteze asupra obiectivelor verificate şi propune recomandări
necesare remedierii problemelor constatate pentru încadrarea în prevederile legale;
rr.) inițiază și elaborează în colaborare cu Agenția Județeană de Prestații Sociale Alba,
Direcția de Sănătate Publică Alba, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Alba și unitațile administrativ teritoriale din județul Alba programe de antisărăcie la nivel de
judeţ şi monitorizează, respectiv urmăreşte derularea acestora;
ss.) desfăşoară activităţi de verificare, la solicitarea Preşedintelui Consiliului Judeţean
Alba, referitor la modul de indeplinire a atribuţiilor legale de către Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, întocmeşte şi prezintă spre aprobare Preşedintelui
Consiliului Judeţean Alba rapoarte de verificare, note de constatare şi sinteze asupra obiectivelor
verificate şi propune recomandări necesare remedierii problemelor constatate pentru încadrarea
în prevederile legale;
tt.) transmite conducerii instituţiilor de asistenţă socială măsurile dispuse prin hotărâri ale
Consiliului Judeţean Alba şi dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Județean Alba și verifică
modul de îndeplinire a măsurilor, informând preşedintele asupra modului de realizarea acestora;
uu.) analizează şi supune atenţiei spre consultare Consiliului Judeţean Alba, Planurile de
acţiune privind serviciile sociale ale unităţilor administrativ teritoriale din judeţ;
vv.) asigură, prin participare în cadrul comisiilor de specialitate la nivel de județ, respectiv
Comisia de Dialog Social a Județului Alba, Comisia de Incluziune Socială Alba, transparența
acțiunilor din domeniul social și colaborează cu instituții guvernamentale din domeniu;
Învăţământ special:
ww.) elaborează contractul de management administrativ – financiar al directorului
Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba ce urmează să fie încheiat cu președintele consiliului județean, precum şi acte
adiţionale privind modificarea acestor indicatori şi le monitorizează;
xx.) asigură defăşurarea procesului de evaluare a activităţii administrativ financiare a
managerilor unităţilor de învăţământ special şi învăţământ conex, respectiv Centrului Şcolar de
Educaţie Incluzivă Alba şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, în
colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Alba ;

yy.) elaborează documentația necesară și proiectul de hotărâre al Consiliului Județean
Alba privind numirea membrilor consiliului de administraţie în cadrul Centrului Şcolar de
Educaţie Incluzivă şi a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba;
zz.) elaborează şi supune spre aprobare proiectul de hotărâre prin care se stabileşte
Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, învăţământ special,
care vor funcţiona în anul şcolar următor pe raza unităţii administrativ teritoriale, cu avizul
conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba;
aaa.) solicită Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba şi Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba - rapoarte de activitate;
bbb.) colaborează cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, unități școlare din judeţ şi
agenţii economici din judeţ interesaţi de problematici privind: dialogul social, orientarea şcolară
şi profesională, abandonul şcolar, absenteismul, promovarea unei alimentaţii sănătoase, copii cu
situaţie familială sau materială precară expuşi excluziunii sociale;
ccc.) reprezintă Consiliul Județean Alba Comisia privind Planul de acţiuni antiviolenţă în
şcoli;
ddd.) participă în comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director/director
adjunct al Centrului Scolar pentru Educație Incluzivă Alba/Centrului Județean de Resurse și
Asistență Educațională în calitate de observator.
6. DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Art. 43.
(1) Direcţia dezvoltare şi bugete este structura funcțională din cadrul aparatului de
specialitate, subordonată direct Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, în coordonarea unui
vicepreședinte nominalizat prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Alba și este
condusă de un director executiv și un director executiv adjunct - funcții publice.
(2) Pe perioada absenţei directorului executiv, atribuţiile acestuia vor fi delegate
directorului executiv adjunct.
(3) Pe perioada absenţei directorului executiv adjunct, atribuţiile acestuia vor fi delegate
unui funcţionar public din direcției.
(4) Direcţia dezvoltare şi bugete are următoarea structură funcţională:
Compartimentul Contabilitate financiar
Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă
Compartimentul dezvoltare economică şi rurală
Compartimentul programe și guvernanța corporativă
Serviciul accesare și coordonare proiecte
Serviciul buget venituri
Compartimentul Buget
Compartimentul Urmărire, încasare venituri şi executare silită
Serviciul Achiziții Publice Și Monitorizarea Implementării Contractelor
6.1. Compartimentul Contabilitate-financiar
Art. 44.
(1) Compartimentul Contabilitate-financiar este structura funcțională din cadrul
aparatului de specialitate, subordonată direct directorului executiv și directorului executiv
adjunct al Direcției dezvoltare şi bugete.
(2) Compartimentul Contabilitate-financiar îndeplinește următoarele atribuţii principale:
a.) înregistrează în contabilitate, cronologic şi sistematic, facturile primite de la furnizori
precum și toate plățile efectuate către aceștia și către alți beneficiari (salariați, instituții/autorități
publice, asociații, cluburi sportive, unități de cult și alte entități publice sau private), pe surse de
finanţare;
b.) înregistrează în contabilitate toate mișcările (transferuri, consumuri, ieșiri din gestiune,
intrări în gestiune pe alte căi decât prin achiziții, etc) de imobilizări corporale şi necorporale,
obiecte de inventar, stocuri, bonuri valorice, etc;
c.) înregistrează în contabilitate operațiunile economice și financiare rezultate din relațiile
cu debitorii, creditorii, instituțiile de credit, trezoreria statului precum și autoritățile de
management/autoritățile de certificare și plată/agențiile de plăți care gestionează fondurile
externe nerambursabile;

d.) înregistrează în contabilitate cheltuielile de personal pentru aparatul de specialitate,
managementul instituțiilor cultură și consilieri județeni;
e.) urmărește încadrarea plăților în prevederile contractelor/comenzilor încheiate cu
furnizorii de servicii, de produse, de lucrări, după caz;
f.) verifică deconturile de cheltuieli aferente deplasărilor efectuate în interes de serviciu în
țară/străinătate de către salariați și consilierii județeni și efectuează înregistrarea în contabilitate
g.) calculează și înregistrează în contabilitate amortizarea activelor fixe aflate în
patrimoniu;
h.) înregistrează în contabilitate rezultatele reevaluării activelor fixe aflate în patrimoniu
conform reglementărilor legale în vigoare;
i.) efectuează înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de modificări în regimul juridic
al bunurilor ce aparţin domeniului public și privat al judeţului Alba, pe măsura apariţiei acestora;
j.) înregistrează în evidența extracontabilă angajamentele bugetare și legale, ordonanțările
de plată, garanțiile de bună execuție aferente contractelor de achiziție, precum și alte operațiuni
reglementate de lege pentru care se impune organizarea evidenței extracontabile;
k.) organizează o evidență contabilă distinctă pentru fiecare proiect finanțat din fonduri
externe nerambursabile postaderare, în funcție de specificul fiecărui proiect;
l.) ține evidența cheltuielilor de investiții (inclusiv pentru imobilizări corporale și
necorporale în curs de execuție), urmărind încadrarea în sumele cuprinse în lista de investiții
aprobată prin hotărâre a Consiliului Județean Alba;
m.) verifică documentele justificative anexate la ordonanțarea de plată și întocmește
instrumentele de plată către trezorerie (cu excepția celor întocmite de către Serviciul Buget –
Venituri), precum și toate CEC-urile pentru ridicare de numerar;
n.) verifică execuția plăților și cheltuielilor, pe subdiviziunile clasificației bugetare,
urmărind încadrarea acestora în limitele bugetare aprobate;
o.) urmărește și verifică modul de utilizare și justificare a avansurilor acordate furnizorilor;
p.) verifică și urmărește încadrarea consumului de carburanți în limitele aprobate prin
Hotărâre a Consiliului Județean Alba;
q.) verifică documentele justificative și întocmește instrumentele de plată/ridicare numerar
pentru operațiunile derulate prin băncile comerciale;
r.) verifică zilnic extrasele de cont şi registrul de casă, precum şi documentele justificative
anexate acestora;
s.) înregistrează zilnic în sistem informatic operațiunile de încasări și plăți în lei și/sau
valută prin casierie, asigură depunerea în termen la Trezoreria Statului a sumelor încasate prin
casă, a drepturilor neridicate sau necuvenite;
t.) înregistrează în contabilitate operațiunile de închidere a exercițiului financiar și
stabilirea rezultatului execuției bugetare;
u.) înregistrează şi urmărește constituirea garanțiilor materiale pentru funcțiile de
gestionari;
v.) verifică lunar concordanța soldurilor conturilor de credite bugetare deschise și
repartizate, de plăți efectuate și de disponibilități din evidența proprie, cu cele înscrise în
extrasele de cont;
w.) înregistrează în Sistemul de control al angajamentelor (CAB - Control Angajamente
Bugetare) toate angajamentele legale, bugetare precum și creditele bugetare rezervate și
recepțiile, la începutul anului, trimestrial sau la fiecare rectificare bugetară;
x.) verifică zilnic notificările apărute în Sistemul național de raportare – ForExeBug,
precum și eventualele plați eronate sau blocaje apărute în Sistemul de control al angajamentelor
(CAB - Control Angajamente Bugetare);
y.) întocmește Notele contabile de încasări și plăți pentru plățile/încasările eronate și
notificate prin Sistemul de control al angajamentelor (CAB - Control Angajamente Bugetare);
z.) verifică lunar corectitudinea notelor contabile transferate din programul informatic de
evidență a veniturilor bugetului local al Județului Alba și de evidență a operațiunilor derulate
prin casieria unității;
aa.) întocmeşte lunar balanța de verificare sintetică şi analitică pentru verificarea
exactităţii înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi cea
analitică, principalul instrument în baza căruia se întocmesc situaţiile financiare
bb.)
întocmește lunar, trimestrial și anual formularele de raportare în Sistemul
național de raportare ForExeBug

cc.) întocmeşte și transmite lunar către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba
Situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal, centralizată pe capitole de cheltuieli
bugetare, pentru aparatul de specialitate și instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean
Alba;
dd.)
întocmeşte anual şi transmite către Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Alba Situaţia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate pe anul în curs,
pentru bugetul local al Județului Alba
ee.) întocmeşte și transmite lunar către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba
situațiile prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2941/2009, pentru activitatea
proprie și instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean Alba;
ff.) întocmeşte trimestrial și anual, în conformitate cu normele legale în vigoare, Situațiile
financiare cu anexele aferente și Raportul explicativ al posturilor din bilanț pentru activitatea
proprie;
gg.) întocmește și transmite lunar către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba
declarația D100 ”Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” și D205 ”Declarație
informativă privind impozitul pe venit reținut la sursă”;
hh.)
întocmeşte, la termen, dările de seamă statistice din domeniul de activitate
ii.) organizează şi efectuează, împreună cu persoanele desemnate de conducerea instituției,
inventarierea anuală a patrimoniului, verifică și înregistrează în contabilitate rezultatele
inventarierii;
jj.) întocmește adresele de deblocare a garanțiilor de bună execuție aferente contractelor de
achiziții finalizate;
kk.)
asigură relația cu Trezoreria municipiului Alba Iulia sau cu băncile comerciale,
după caz, pentru depunerea și ridicarea documentelor de plată, a extraselor de cont, a
numerarului, cumpărarea sau vânzarea de valută pentru efectuarea operațiunilor în valută;
ll.) întocmește, editează în format scris și/sau electronic și păstrează registrele de
contabilitate obligatorii: Registrul jurnal, Registrul inventar și Registrul cartea mare;
mm.) emite acordul pentru numirea/suspendarea/schimbarea sau destituirea în/din
activitatea de exercitare a controlului financiar preventiv propriu pentru persoanele desemnate
de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean Alba, la solicitarea acestora;
nn.) verifică și vizează pentru control financiar preventiv documentele prezentate la viză
de către compartimentele de specialitate și consemnează în ”Registrul privind operațiunile
prezentate la viză de control financiar preventiv” toate documentele prezentate la viză;
oo.) verifică periodic cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba corectitudinea
fișei fiscale a obligațiilor de plată către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale;
pp.) asigură actualizarea bazei de date din programul SIMTAX cu monografia contabilă;
qq.)
participă la întocmirea dosarului cererii de plată către Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură în vederea obținerii subvenției pentru furnizarea în instituțiile
școlare a produselor cuprinse în cadrul Programului pentru școli al României („Laptele şi cornul”
şi „Fructe în Şcoli”);
rr.) întocmește cererile de plată/rambursare și alte documente financiare necesare întocmirii
Dosarului cererilor de plată/rambursare pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă;
6.2. Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă
Art. 45.
(1) Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă este structura funcțională
din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct directorului executiv și directorului
executiv adjunct al Direcţiei dezvoltare şi bugete și este condusă de un şef serviciu - funcţionar
public.
(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul serviciului.
(3) Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă are următoarea structură
funcţională:
Compartimentul dezvoltare economică şi rurală
Compartimentul programe și guvernanța corporativă

6.2.1. Compartimentul Dezvoltare economică şi rurală
Art. 46.
(1) Compartimentul Dezvoltare economică şi rurală este structura funcțională din
cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct şefului de serviciu al Serviciului dezvoltare,
programe și guvernanța corporativă
(2) Compartimentul Dezvoltare economică şi rurală are următoarele atribuții principale:
a.) asigură implementarea Strategiei de promovare a judeţului Alba ca destinaţie pentru
investitori 2018-2023.
b.) asigură implementarea Strategiei județului Alba în domeniul educației și formării
profesionale VET în perioada 2018-2023
c.) elaborează Strategia de dezvoltare rurală a județului Alba şi asigură implementarea
acesteia;
d.) participă la elaborarea de programe și planuri anuale de dezvoltare economico-socială a
Județului Alba, corelate cu prioritățile și obiectivele Strategiei de Dezvoltare a Județului Alba pe
perioada 2014-2020;
e.) propune proiecte de dezvoltare, parteneriate cu organizaţii nonguvernamentale, cu
autorităţi şi comunităţi locale, comunitatea de afaceri, fermieri, agricultori, alţi participanţi la
procesul de dezvoltare economică, pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Județului
Alba pe perioada 2014-2020;
f.) efectuează culegerea și prelucrarea de date cu privire la indicatorii de dezvoltare ai
judeţului Alba, pe unităţi administrativ teritoriale, precum şi pe principalele sectoare de
activitate;
g.) efectuează analize cu privire la situația și potențialul economic al judeţului Alba;
h.) reprezintă Consiliul Judeţean Alba în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a
Parteneriatului Social în formarea profesională Alba;
i.) elaborează propuneri pentru realizarea Planului de comunicare/promovare a intereselor
județului Alba, în domeniul de activitate al compartimentului;
j.) asigură conținut prin realizarea de materiale cu privire la potențialul economic al
judeţului Alba, pentru implementarea Planului de comunicare/promovare a intereselor județului
Alba;
k.) asigură cadrul specific necesar pentru promovarea dialogului dintre factorii de decizie
de la nivelul autorităţilor publice locale sau judeţene şi investitori;
l.) colaborează cu administrațiile publice locale în vederea identificării de soluții eficiente
pentru dezvoltarea de noi investiţii în judeţul Alba;
m.) organizează/sprijină realizarea de evenimente/ întâlniri/ seminarii/congrese/colocvii şi
alte acțiuni similare cu reprezentanţi ai autorităților/instituţiilor publice, grupurilor de acţiune
locală, asociațiilor profesionale, organizaţiilor guvernamentale și neguvernamentale, naționale şi
internaționale, în domeniul de activitate al compartimentului;
n.) sprijină producătorii locali în vederea promovării produselor reprezentative, precum și
a brandurilor naționale produse în județul Alba;
o.) oferă informații/certifică/atestă măsurile, activitățile și programele de dezvoltare
cuprinse în strategiile județene din domeniul economic potenţialilor investitori, a întreprinderilor
mici şi mijlocii, precum şi UAT-urilor, după caz;
p.) participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferinţe, târguri şi alte
manifestări din domeniul dezvoltării economice a judeţului Alba;
q.) monitorizează activitățile și proiectele asociațiilor în care Consiliul Județean Alba este
membru, activități care vizează dezvoltarea economică a județului Alba;
6.2.2. Compartimentul Programe și Guvernanță corporativă
Art. 47.
(1) Compartimentul Programe și Guvernanță corporativă este structura funcțională din
cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct şefului de serviciu al Serviciului dezvoltare,
programe și guvernanța corporativă
(2) Compartimentul Programe și Guvernanță corporativă are următoarele atribuții
principale:
a.) implementează și monitorizează Programul pentru școli al României 2017-2023 pentru
fiecare an școlar și asigură implementarea a cel puțin unei măsuri educative care însoțește
distribuția fructelor și produselor lactate;

b.) întocmește și depune semestrial Cererea de plată în vederea obținerii ajutorului
financiar pentru furnizarea produselor lactate în instituții școlare beneficiare ale Programului
pentru școli al României conform ghidului solicitantului elaborat de APIA;
c.) întocmește și depune semestrial Cererea de plată în vederea obținerii ajutorului
financiar în cadrul Programului de Încurajare a Consumului de fructe în școli – mere în instituții
școlare beneficiare ale Programului pentru școli al României conform ghidului solicitantului
elaborat de APIA;
d.) centralizează și verifică documentațiile depuse de unitățile de cult din județul Alba
pentru finanțarea unor lucrări aparținând lăcașurilor de cult, elaborează și fundamentează
proiectele de hotărâri în acest sens și urmărește modul de justificare a sumelor alocate;
e.) asigură necesarul de atestate de producător și carnete de comercializare pe baza
solicitărilor consiliilor locale din județ, centralizează necesarul comunicat de către acestea,
îndeplinind demersurile necesare în ceea ce privește preluarea atestatelor și carnetelor de
comercializare din sectorul agricol de la Imprimeria Națională și asigură transmiterea acestora
către consiliile locale;
f.) organizează la nivel județean desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de
origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, în ceea ce
privește sistemul de colectare, transport și eliminare a acestora;
g.) elaborează și redactează anual Calendarul târgurilor și piețelor organizate de către
unitățile administrativ-teritoriale din județul Alba și asigură aducerea lui la cunoștința publică
prin afișare pe pagina de internet a Consiliului Județean Alba;
h.) întocmește documentația și redactează proiectele de hotărâre în vederea desemnării
reprezentanților Consiliului Județean Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile la
care Consiliul Județean Alba este acționar unic sau majoritar;
i.) elaborează și redactează proiectele de hotărâre privind mandatarea reprezentanților
Consiliului Județean Alba în Adunarea Generală a Acționarilor a societăților la care Consiliul
Județean este acționar în vederea exercitării dreptului de acționar;
j.) monitorizează și evaluează, prin reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor
respectarea principiilor de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea întreprinderilor
publice la care Consiliul Județean Alba este acționar unic sau majoritar, precum și indicatorii de
performanță financiari și nefinanciari ai organelor de administrare și conducere ale
întreprinderilor publice;
k.) elaborează și redactează proiectele de hotărâre privind numirile provizorii ale
membrilor consiliilor de administrație ale societăților aflate sub autoritatea Consiliului Județean
Alba;
l.) realizează selecția candidaților pentru propunerile de membrii în consiliile de
administrație la care Consiliul Județean Alba este acționar unic sau majoritar;
m.) elaborează și redactează proiectele de hotărâre privind propunerile membrilor
consiliilor de administrație a societăților aflate sub autoritatea Consiliului Județean Alba, în urma
selecției realizate;
n.) elaborează și publică raportul anual privind politica de acționariat a autorității publice
tutelare referitor la întreprinderile publice și anume evoluția performanței financiare și
nefinanciare (reducerea plăților restante, profit), modificările strategice în funcționarea acestora
(fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital), politicile economice și
sociale implementate (costuri sau avantaje), date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor
externi – înlăturarea și prevenirea acestora;
o.) monitorizează și evaluează aplicarea OUG nr.109/2011, cu modificările și completările
ulterioare de către întreprinderile publice și raportează Ministerului Finanțelor Publice cu privire
la aceasta și cu privire la îndeplinirea atribuțiilor proprii în aplicarea ordonanței;
p.) centralizează hotărârile adoptate în cadrul ședințelor consiliilor de administrație și ale
adunării generale a acționarilor de la întreprinderile publice;
q.) verifică documentația întocmită de către conducătorii societăților aflate sub autoritatea
Consiliului Județean Alba și emite acordul privind numirea/suspendarea/schimbarea sau
destituirea în/din activitatea de exercitare a controlului financiar preventiv propriu a persoanelor
desemnate de către aceștia;
r.) elaborează și redactează proiectele de hotărâre privind aprobarea/rectificarea bugetului
de venituri și cheltuieli a societăților la care Consiliul Județean Alba este acționar;

s.) urmărește și asigură corespondența privind aplicarea prevederilor legale din domeniul
concurenței și ajutorului de stat;
6.3. Serviciul accesare şi coordonare proiecte
Art. 48.
(1) Serviciul accesare şi coordonare proiecte este structura funcțională din cadrul
aparatului de specialitate, subordonată direct directorului executiv și directorului executiv
adjunct al Direcţiei dezvoltare şi bugete și este condusă de un şef serviciu - funcţionar public.
(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul serviciului.
(3) Serviciul accesare şi coordonare proiecte are următoarele atribuții principale:
a.) inițiază/fundamentează/realizează/actualizează/monitorizează Strategia de dezvoltare a
Judeţului Alba, în colaborare cu compartimentele de specialitate
b.) participă la realizarea strategiilor sectoriale în domenii de importanţă pentru
dezvoltarea judeţului pentru perioadele de programare;
c.) monitorizează implementarea strategiilor sectoriale în domenii de importanţă pentru
dezvoltarea judeţului pentru perioadele de programare;
d.) corelează strategiile sectoriale cu Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba
e.) identifică oportunități de finanțare şi elaborează propuneri de proiecte care să
contribuie la realizarea priorităților strategice ale Consiliului Județean Alba, în vederea
dezvoltării județului în domenii de interes;
f.) diseminează la solicitarea autorităţilor locale şi a unităţilor aflate sub autoritatea
Consiliului Judeţean Alba, informaţiile referitoare la documentele de programare ale României
pentru perioadele de programare;
g.) identifică, informează și asigură sprijin cu privire la accesarea şi utilizarea fondurilor
nerambursabile, naționale sau externe, pentru instituțiile publice subordonate și autoritățile
publice locale;
h.) identifică și elaborează în parteneriat cu organisme şi instituţii interne şi externe,
propuneri de proiecte eligibile pentru finanțare din fonduri nerambursabile, naționale sau
externe;
i.) întocmește cereri de finanțare pentru accesarea proiectelor cu finanțare din fonduri
nerambursabile, naționale sau externe, în colaborare cu compartimentele de specialitate;
j.) colaborează cu celelalte compartimente pentru implementarea proiectelor declarate
câștigătoare, finanțate din fonduri nerambursabile, naționale sau externe;
k.) participă la pregătirea și implementarea unor proiecte de dezvoltare locală, ale
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, asociații județene, etc. în cadrul cărora consiliul
județean este membru;
l.) asigură/monitorizează sustenabilitatea proiectelor implementate de Consiliul Județean
Alba;
m.) propune constituirea echipei pluridisciplinare în vederea asigurării procesului de
monitorizare a sustenabilității proiectelor;
n.) sprijină autorităţile publice locale, instituţiile, ONG-urile, etc. în vederea accesării/
implementării de proiecte care se încadrează în direcţiile strategice de dezvoltare ale judeţului,
prin emiterea de documente suport şi/sau cooperarea în derularea activităţilor proiectelor, în
colaborare cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Judeţean Alba
o.) participă la programe de pregătire/instruire privind pregătirea/implementarea/
monitorizarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă;
6.4. Serviciul buget-venituri
Art. 49.
(1) Serviciul buget-venituri este structura funcțională din cadrul aparatului de
specialitate, subordonată direct directorului executiv și directorului executiv adjunct al Direcţiei
dezvoltare şi bugete și este condusă de un şef serviciu - funcţionar public.
(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul serviciului.
(3) Serviciul buget-venituri are următoarea structură funcţională:
Compartimentul Buget
Compartimentul Urmărire, încasare venituri şi executare silită

6.4.1. Compartimentul Buget
Art. 50.
(1) Compartimentul Buget este structura funcțională din cadrul aparatului de
specialitate, subordonată direct şefului de serviciu al Serviciului buget venituri.
(2) Compartimentul Buget are următoarele atribuții principale:
a.) organizează, îndrumă și coordonează lucrările de fundamentare/elaborare a
propunerilor referitoare la bugetul general al județului Alba, respectiv: bugetul local de venituri
și cheltuieli al Județului Alba, bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate
integral sau parțial din bugetul local, bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice
finanțate integral din venituri proprii, după caz şi a bugetul fondurilor externe nerambursabile,
bugetul creditelor interne/externe, atât în faza inițială cât și în cea rectificată și definitivă;
b.) elaborează documentația privind aprobarea bugetului general al Județului Alba și a
bugetelor componente, atât în faza inițială cât și în cea rectificată/definitivă, conform actelor
normative în vigoare;
c.) elaborează documentația privind defalcarea pe trimestre a bugetelor componente
bugetului general al Județului Alba aprobat;
d.) întocmește în format electronic si transmite, în condițiile legii, bugetul individual
aferent activității proprii a Județului Alba, în sistemul național de raportare FOREXEBUG,
administrat de Ministerul Finanțelor Publice;
e.) analizează, întocmește documentația și prezintă spre aprobare propunerile
fundamentate ale ordonatorilor terţiari de credite privind virările de credite bugetare în cadrul
aceluiași capitol bugetar inclusiv între programele aceluiași capitol, precum şi virările de credite
bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare;
f.) asigură cuprinderea în prevederile bugetare anuale a sumelor primite din fondul de
rezervă la Dispoziția Guvernului;
g.) analizează, fundamentează şi centralizează propunerile privind proiecţia veniturilor şi a
cheltuielilor pe următorii 3 - 5 ani, precum şi programul de acţiuni multianuale, detaliat pe
obiective şi ani de execuţie, atât pentru bugetul local al Județului Alba, cât şi pentru bugetele
instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Alba;
h.) fundamentează și întocmește lucrările referitoare la proiectele de hotărâre privind
repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor și/sau cotelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat, în conformitate cu legislația finanțelor publice locale şi prevederile
legii anuale a bugetului de stat, precum și sumele de la bugetul de stat aferente planurilor
urbanistice generale si regulamentelor de urbanism, precum şi lucrărilor de cadastru imobiliar
edilitar şi de construire a băncilor de date urbane ;
i.) elaborează lucrările referitoare la proiectele de hotărâre privind utilizarea excedentului
bugetar pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de
casă sau pentru alte destinații prevăzute de lege;
j.) întocmeşte programul anual de investiții publice pe grupe de investiții și surse de
finanțare ale bugetelor componente bugetului general al Județului Alba atât în faza inițială și ori
de câte ori au loc rectificări, în baza notelor de fundamentare aprobate
k.) comunică unităţilor din subordine nivelul fondurilor alocate prin hotărârile de aprobare
inițial/rectificare ale bugetului şi repartizarea acestora pe trimestre, pe capitole ale clasificaţiei
bugetare şi pe titluri de cheltuieli;
l.) urmăreşte şi verifică execuţia bugetelor componente bugetului general al Județului
Alba;
m.) verifică, centralizează și transmite la Administrația Județeana a Finanțelor Publice Alba
la termenele stabilite, trimestrial şi anual situaţiile financiare centralizate ale bugetului local,
bugetului de venituri şi cheltuieli finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetului de
venituri şi cheltuieli finanţate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor externe
nerambursabile, bugetului creditelor interne/externe;
n.) întocmeşte anual situaţia financiară privind execuţia cheltuielilor pentru capitolul”
Învăţământ”, „Ordine publică şi siguranţa naţională”, „Protecţia mediului” detaliat pe
subcapitole de cheltuieli, iar în cadrul subcapitolelor pe articole şi alineate pentru toate sursele de
finanţare;
o.) întocmeşte lucrări referitoare la contul anual de încheiere a exerciţiului bugetar;
p.) întocmeşte trimestrial lucrări referitoare la aprobarea execuției bugetului local al
Județului Alba, bugetului creditelor interne/ externe, bugetului instituțiilor publice de aflate în

subordinea Consiliului Județean Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe cele două
secțiuni: funcționare și dezvoltare;
q.) urmăreşte modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat şi efectuează
calcule privind restituirea la bugetul de stat a sumelor defalcate din TVA și a altor sume primite
de la bugetul stat, rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar precum si a subvențiilor de
la bugetul de stat;
r.) întocmeşte şi transmite la Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba notele de
fundamentare privind alocarea de sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul Judeţului Alba, pentru finanţarea drumurilor judeţene şi
pentru echilibrarea bugetelor locale;
s.) întocmeşte şi transmite la Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba
deschiderea, repartizarea/retragerea creditelor bugetare pentru cheltuielile aprobate în limita
creditelor bugetare şi potrivit destinaţiilor aprobate în buget şi în raport cu gradul de folosire a
fondurilor puse anterior la dispoziţie;
t.) colaborează cu Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba în vederea efectuării
demersurilor necesare pentru suplimentarea, redistribuirea între trimestre a fondurilor alocate
bugetelor locale;
u.) întocmește și prezintă la Trezoreria Statului, la începutul fiecărui an bugetar și ori de
câte ori se efectuează rectificări bugetare ”Situaţia angajamentelor legale din care rezultă
cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente la data de .........................";
v.) întocmește și prezintă în vederea obținerii avizului de la Trezoreria Statului "Proiectul
de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente
obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de .........";
w.) analizează notele justificative de solicitare de transferuri/alte cheltuieli şi întocmește
instrumentele de plată către instituțiile publice de aflate în subordinea Consiliului Județean Alba,
unităţile de învățământ special/unitățile administrativ teritoriale din Județul Alba după caz, și
unitățile centrale de cult pentru contribuţiile aferente personalului neclerical;
x.) urmăreşte subvenţiile primite de la bugetul de stat aferente planurilor urbanistice
generale si regulamentelor de urbanism, precum şi lucrărilor de cadastru imobiliar edilitar şi de
construire a băncilor de date urbane şi întocmeşte ordinele de plată pentru decontarea acestora;
y.) verifică documentele justificative anexate la ordonanțarea de plată, întocmește
instrumentele de plată către trezorerie și urmărește încadrarea plăților în prevederile contractelor
încheiate, precum și programul de lucrări aprobat pentru drumurile şi podurile judeţene și pentru
alte cheltuieli în domeniul transporturilor;
z.) verifică și vizează pentru control financiar preventiv documentele prezentate la viză de
către compartimentele de specialitate și consemnează în ”Registrul privind operațiunile
prezentate la viză de control financiar preventiv” toate documentele prezentate la viză;
aa.) elaborează calcule privind nivelul cheltuielilor și evoluţiile acestora în perspectivă,
pentru acţiunile finanţate din bugetul local în colaborare cu structurile de specialitate relevante;
bb.) verifică corectitudinea statelor de plata întocmite de biroul resurse umane, repectiv
salariul brut şi calculează contribuţiile obligatorii, impozitul pe salarii şi alte reţineri;
cc.) realizează analize economico-financiare în ceea ce priveşte activitatea financiară
derulată la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului, în vederea determinării şi
fundamentării necesarului de fonduri;
dd.)
asigură publicarea și actualizarea pe pagina de internet a Consiliului Județean
Alba și pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a
bugetului, a situațiilor financiare, a programului de investiții publice și a altor situații prevăzute
de lege;
ee.) fundamentează proiecte de acte normative (proiecte de hotărâri de guvern) pentru
obţinerea de surse de finanţare pe anumite obiective, proiecte şi segmente de activitate ce
prezintă interes pentru Judeţul Alba, în colaborare cu structurile din cadrul aparatului de
specialitate, serviciilor/instituților publice din subordine și U.A.T.-urilor din județul Alba;
6.4.2 Compartimentul Urmărire, încasare venituri şi executare silită
Art. 51.
(1) Compartimentul Urmărire, încasare venituri şi executare silită este structura
funcțională din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct şefului de serviciu al
Serviciului buget venituri

(2) Compartimentul Urmărire, încasare venituri şi executare silită are următoarele atribuții
principale:
a.) elaborează în vederea aprobării documentația privind calculul și stabilirea taxelor și
tarifelor locale datorate bugetului local al Județului Alba și al unităților subordonate, potrivit
legii și competențelor stabilite și, totodată, asigură actualizarea acestora, după caz;
b.) stabilește, constată, controlează, urmărește și încasează taxele și tarifele datorate
bugetului local al Județului Alba;
c.) ţine evidenţa obligaţiilor fiscale pentru fiecare plătitor de taxe și tarife locale, urmărește
modul de încasare a veniturilor și ia măsuri de remediere a cauzelor de execuție
necorespunzătoare;
d.) urmăreşte termenele scadente ale obligaţiilor de plată privind creanţele bugetare
prevăzute în contracte sau în actele normative care le reglementează şi calculează majorările de
întârziere datorate de către debitori;
e.) înregistrează în programul informatic, în baza extraselor de cont, sumele încasate de la
persoanele fizice sau juridice în vederea întocmirii lunare a balanței de verificare analitice și
sintetice pentru conturile de venituri;
f.) efectuează virarea din sumele încasate, reprezentând taxe pentru eliberarea
autorizațiilor de construire și certificatelor de urbanism, cota de 50% din aceste sume, ce revine
potrivit legii, unităților administrativ teritoriale pe raza cărora se vor realiza investițiile;
g.) restituie sumele rezultate din regularizarea taxei pentru autorizatiile de construcție,
emise de compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Alba
h.) înregistrează contractele de concesiune/închiriere, contractele de utilizare/ocupare a
zonei drumurilor și podurilor județene aflate în administrarea Consiliului Județean Alba și
urmărește încasarea prețurilor contractelor;
i.) întocmește și eliberează facturi fiscale pentru eliberarea autorizațiilor de
construire,certificate de urbanism, acord prealabil de amplasare și acces la drum, autorizație de
amplasare și acces la drum, licențe de traseu, tarif de utilizare a zonei drumurilor județene, tarif
pentru ocuparea suprafețelor din zona drumurilor județene, concesiuni, etc.;
j.) efectuează, în situația nerespectării prevederilor contractuale pentru livrări de bunuri,
prestări de servicii și execuție lucrări, calculul majorărilor de întârziere și întocmește facturi în
acest sens
k.) asigură efectuarea de analize și sinteze privind urmărirea și încasarea veniturilor,
asigură evidența execuției veniturilor proprii cât și a veniturilor cu destinație specială face
propuneri de rectificare a veniturilor din bugetul local al Județului Alba, în funcție de gradul de
realizare al acestora;
l.) răspunde de exploatarea şi dezvoltarea bazei de date privind veniturile Judeţului Alba
precum și de preluarea în sistemul informatic a informaţiilor din dosarele fiscal
m.) întocmeşte toate documentele necesare activităţii de executare silită: înștiințări de plată,
somaţii de plată, titluri executorii, adrese de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti
la unităţile de trezorerie a statului şi unităţile bancare;
n.) verifică periodic contribuabilii înscrişi în evidenţa separată, urmăreşte starea de
insolvabilitate pentru aceştia, urmăreşte termenele de prescripţie a dreptului de a cere executarea
silită privind creanţele bugetare, precum şi situaţiile când acestea se întrerup sau se suspendă în
cadrul termenului de prescripţie legal;
o.) elaborează în vederea aprobării proiectul de hotărâre și documentele suport pentru
contractarea unor finanțări rambursabile aferente obiectivelor de investiții publice de interes
județean
p.) întocmește documentele necesare contractării de împrumuturi interne /externe, pe
termen scurt, mediu și lung, pentru realizarea obiectivelor de investiții publice de interes
județean,
q.) elaborează documentația necesară în vederea obţinerii avizului Comisiei de autorizare
a împrumuturilor locale pentru împrumuturile contractate
r.) întocmește Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativteritoriale, Subregistrul datoriei publice locale garantate;
s.) întocmeşte şi transmite lunar Direcţiei Generale de Trezorerie şi Datorie Publică din
cadrul Ministerului Finanţelor Publice formularele de raportare privind împrumutul consiliilor
locale de la BEI (SAMTID) precum şi formularele de raportare privind datoria publică a
Consiliului Judeţean Alba;

t.) urmăreşte execuţia creditelor bancare contractate de către Consiliul Judeţean Alba,
pentru finanţarea obiectivelor de investiţii de interes judeţean;
u.) întocmeşte instrumentele de plată către unitățile bancare pentru plata datoriei publice:
rate de capital, dobânzi şi comisioane privind finanţarea rambursabilă contractată direct pentru
finanţarea unor obiective de investiţii de interes judeţean;
v.) întocmeşte ordinele de plată către Ministerul Finanţelor Publice pentru plata dobânzii
corespunzătoare tragerilor consiliilor locale la împrumutul BEI destinat Proiectului de
dezvoltarea infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România –SAMTID;
w.) publică și actualizează pe pagina de internet a Consiliului Județean Alba pe întreaga
durata a serviciului datoriei publice locale, a documentelor prevăzute de lege;
6.5. Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor
Art. 52.
(1) Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor este structura
funcțională din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct directorului executiv și
directorului executiv adjunct al Direcţiei dezvoltare şi bugete și este condusă de un şef serviciufuncţionar public.
(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul serviciului.
(3) Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor are
următoarele atribuții principale:
a.) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea
înregistrării autorităţii contractante în SEAP/SICAP sau recuperarea certificatului digital, dacă
este cazul;
b.) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte
compartimente ale autorităţii contractante, strategia anuală de achiziții publice şi programul
anual al achiziţiilor publice;
c.) elaborează documentaţia de atribuire/documentaţia de concurs şi documentele-suport:
pe baza referatelor de necesitate, a specificaţiilor tehnice/caietelor de sarcini transmise de
compartimentele de specialitate şi, împreună cu acestea, stabilesc criteriile de calificare şi
selecţie şi criteriul de atribuire, respectând legislaţia în vigoare;
d.) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de
legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice;
e.) aplică, finalizează şi răspunde de derularea procedurilor de atribuire potrivit legislaţiei
în vigoare, cu sprijinul celorlalte compartimente;
f.) realizează şi răspunde de achiziţiile directe online şi offline de produse, servicii sau
lucrări, respectând legislaţia în vigoare, cu sprijinul celorlalte compartimente;
g.) asigură cu maximă transparenţă în etapa de până la data limită de depunere a ofertelor,
circuitul informaţional privind solicitările de clarificări între participanţii la procedură şi
autoritatea contractantă, precum şi între compartimentul intern specializat şi compartimentele
tehnice de specialitate privind conţinutul caietului de sarcini, formularelor, strategia de
contractare, răspunsurilor la solicitări de clarificări si al altor documente necesare realizării
achiziţiilor publice;
h.) ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, anexă la programul
anual al achiziţiilor publice;
i.) monitorizează portofoliul de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă şi
informează conducerea, la cererea acesteia;
j.) iniţiază, urmăreşte, finalizează instrumentele şi tehnicile specifice de atribuire a
contractelor de achiziţie publică respectiv, acordul cadru, sistemul dinamic de achiziţii şi
licitaţia electronică, respectând legislaţia în vigoare în domeniu;
k.) transmite sau pune la dispoziţia Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Consiliului
Național de Soluționare a Contestațiilor, Curţii de Conturi, instanţelor judecătoreşti sau a
oricăror organe cu competenţe legale, în termenele legale şi/sau în termenele solicitate,
documente relevante, documente prevăzute de legislaţia specifică spre verificare, rapoarte, date,
puncte de vedere, răspunsuri, înscrisuri doveditoare etc. referitoare la achiziţiile publice sau orice
alte informaţii pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcţiilor lor;
l.) păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor declarate de participanţii la consultare
ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, iar pe

parcursul desfăşurării procesului de evaluare păstrează confidenţialitatea asupra conţinutului
ofertelor/solicitărilor de participare, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către
candidaţi/ofertanţi în procedura de atribuire;
m.) colaborează cu compartimentele de specialitate pentru elaborarea proiectelor de
contracte de achiziţie publică de furnizare a produselor, de prestare a serviciilor şi de execuţie a
lucrărilor, proiecte de contracte de concesiune, proiecte de acorduri-cadru /proiecte de contracte
subsecvente şi proiecte de acte adiţionale;
n.) propune, prin referat de specialitate, componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare
procedură care urmează a fi desfășurată, iar dacă e cazul, desemnează specialişti externi, numiţi
experţi cooptaţi şi redactează dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean;
o.) asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Judeţului Alba, ale Consiliului
Judeţean Alba, ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba în raporturile acestuia cu autorităţile
publice, instituţiile de orice natură precum şi cu orice persoană juridică sau fizică în materie de
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de
concesiune, a acordurilor cadru sau în căile de atac, pe cale administrativ-jurisdicţională;
p.) în colaborare cu Serviciul juridic-contencios identifică şi adoptă măsuri de remediere;
după caz, duce la îndeplinire măsurile dispuse de Consiliul Național de Soluționare a
Contestațiilor sau instanţa judecătorească competentă sau transmite dosarul achiziției la Serviciul
juridic-contencios in vederea promovării căilor de atac, conform legii;
q.) creează baza de date privind implementarea contractelor de achiziţie
publică/acordurilor cadru/contractelor subsecvente/contractelor de concesiune/ sub următoarele
aspecte: valoarea contractului, durata contractului, durata de execuţie a contractului, modificări
ale contractului survenite prin încheierea actelor adiţionale, garanţii de participare, garanţii de
bună execuţie, procesele verbale de recepţie finale, documentele constatatoare, pe baza
informaţiilor/documentelor comunicate de compartimentele de specialitate;
r.) certifică pentru conformitate cu originalul, prin aplicarea ştampilei personalizate,
copiile documentelor curente create şi deţinute de SAPMIC, a dosarelor de achiziţie publică
depuse de ofertanţi în cadrul procedurilor de achiziţie publică, precum şi a celor predate la
arhivă;
s.) înaintează compartimentelor de specialitate un exemplar al ofertei câştigătoare şi al
contractului/acordului – cadru pentru urmărirea implementării contractului/acordului-cadru;
t.) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
7. DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Art. 53.
(1) Direcţia gestionarea patrimoniului asigură administrarea drumurilor județene,
gestionarea bunurilor imobile din domeniul public și privat al județului Alba, administrarea
sistemului informatic din cadrul Consiliului Judeţean Alba, precum și dezvoltarea și promovarea
activităților de tineret, sportive, educaționale.
(2) Direcţia gestionarea patrimoniului este structura funcțională din cadrul aparatului
de specialitate, subordonată direct Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, în coordonarea unui
vicepreședinte nominalizat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba și este
condusă de un director executiv - funcţie publică.
(3) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul direcţiei.
(4) Direcţia gestionarea patrimoniului are următoarea structură funcţională:
Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri
Compartimentul administrare drumuri județene
Compartimentul siguranța circulației pe drumurile județene
Compartimentul întreținere drumuri județene
Serviciul administrare domeniul public și privat, informatică
Compartimentul tineret, învățământ, sport, relații interinstituționale
7.1. Serviciul programe, lucrări întreținere drumuri
Art. 54.

(1) Serviciul programe, lucrări întreținere drumuri este structura funcțională din cadrul
aparatului de specialitate, subordonată direct directorului executiv al Direcţiei gestionarea
patrimoniului și este condusă de un şef serviciu- funcţionar public.
(2) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul serviciului.
(3) Serviciul programe, lucrări întreținere drumuri are următoarea structură funcţională:
Compartimentul Administrare drumuri județene
Compartimentul Siguranța circulației pe drumurile județene
Compartimentul Întreținere drumuri județene
7.1.1. Compartimentul administrare drumuri județene
Art. 55
(1) Compartimentul administrare drumuri județene este structura funcțională din cadrul
aparatului de specialitate, subordonată direct şefului de serviciu al Serviciul programe, lucrări
întreținere drumuri.
(2) Compartimentul administrare drumuri județene are următoarele atribuții principale:
a.) Colaborează cu structurile din aparatul de specialitate la elaborarea și actualizarea
Strategiei de dezvoltare a rețelei de drumuri și poduri județene, ţinând seama de planurile de
urbanism şi amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a
localităţilor;
b.) Asigură investigarea, expertizarea și urmărirea comportării în exploatare a rețelei de
drumuri județene în vederea stabilirii stării tehnice a acestora;
c.) Elaborează/ implementează strategii, programe, proiecte în domeniul lucrărilor de
investiții pe drumurile de interes județean prin:
• stabilirea, elaborarea şi structurarea direcţiilor de acţiune privind politicile
investiţionale, pentru o utilizare optimă a resurselor financiare alocate cheltuielilor de capital;
• elaborarea de programe pe termen scurt şi mediu, în domeniul lucrărilor de
investiții potrivit strategiei de dezvoltare a județului și/sau strategiei de dezvoltare a rețelei de
drumuri și poduri județene;
• coordonarea, controlul şi monitorizarea activității de programare investiţională;
• elaborarea de fişe de proiect privind cheltuielile de capital cuprinse în Programul
de investiţii publice, aferente acţiunilor finanţate din bugetul județului Alba, bugetul de stat,
fonduri rambursabile/nerambursabile.
d.) Verifică îndepliniriea condiţiilor legale pentru înscrierea în listele de investiţii a
lucrărilor promovate;
e.) Asigură elaborarea documentaţiilor tehnico-economice potrivit prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare, recepția acestora și elaborarea documentațiilor necesare în
vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici;
f.) Asigură urmărirea întocmirii actelor premergătoare - certificate de urbanism, avize,
acorduri, autorizații de construire etc.;
g.) Asigură executarea lucrărilor de investiții și reparații capitale a drumurilor de interes
județean;
h.) Asigură urmărirea și supravegherea lucrărilor de investiții prin servicii de dirigenție de
șantier;
i.) Verifică situațiile de lucrări și pregătește documentele necesare decontării lucrărilor și
serviciilor aferente obiectivelor de investiții aflate în curs de execuție;
j.) Asigură urmărirea realizărilor la lucrările de investiţii, finanţate prin Consiliului
Județean Alba, ţinând evidenţa cumulat valoric şi fizic în raport cu programele anuale;
k.) Fundamentează și întocmește, pe baza dispozițiilor de șantier emise de proiectant și a
legislației specifice, actele adiționale la contractele de lucrări și servicii aferente obiectivelor de
investiții aflate în curs de execuție;
l.) Organizează și participă la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală la
expirarea perioadei de garanție, asigurând secretariatul comisiei de recepție. Întocmește actele
prevăzute de lege și urmărește executarea lucrărilor de remediere stabilite de comisia de recepție;
m.) Preia documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a
construcţiei pe capitole, conform reglementărilor legale;

n.) Elaborează/ implementează programe în domeniul lucrărilor de întreținere pe timp de
vară a drumurilor de interes județean prin:
• stabilirea, elaborarea şi structurarea direcţiilor de acţiune privind întreținere pe
timp de vară a drumurilor de interes județean, pentru o utilizare optimă a resurselor financiare
alocate;
• elaborarea de programe pe termen scurt, în domeniul lucrărilor de întreținere pe
timp de vară a drumurilor de interes județean potrivit strategiei de dezvoltare a rețelei de drumuri
și poduri județene;
o.) Asigură executarea lucrărilor de întreținere pe timp de vară a drumurilor de interes
județean;
p.) Urmărește în teren, verifică din punct de vedere cantitativ și calitativ şi răspunde de
execuția lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă pe timp de vară a drumurilor publice,
lucrărilor și serviciilor privind întreținerea periodică a drumurilor publice, lucrărilor privind
reparații curente la drumurile județene;
q.) Verifică situațiile de lucrări și pregătește documentele necesare decontării lucrărilor și
serviciilor aferente întreținerii curente pe timp de vară a drumurilor publice, lucrărilor și
serviciilor privind întreținerea periodică a drumurilor publice, lucrărilor privind reparații curente
la drumurile județene;
r.) Ține evidența lucrărilor și serviciilor prestate/executate în vederea încadrării în
prevederile contractuale, în baza sumelor alocate și aprobate pentru anul bugetar în curs;
s.) Elaborează și implementează programul lucrărilor de întreținere pe timp de iarnă a
drumurilor de interes județean;
t.) Asigură executarea lucrărilor de întreținere pe timp de iarnă a drumurilor de interes
județean;
u.) Monitorizează modul de derulare a contractelor de servicii de deszăpezire pe perioada
de iarnă, de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către operatorii economici care prestează
serviciile de deszăpezire;
v.) Verifică situațiile de lucrări și pregătește documentele necesare decontării lucrărilor și
serviciilor aferente întreținerii curente pe timp de iarnă a drumurilor de interes județean;
w.) Ține evidența lucrărilor și serviciilor prestate/executate în vederea încadrării în
prevederile contractuale, în baza sumelor alocate și aprobate pentru anul bugetar în curs;
x.) Urmărește și asigură respectarea legislației de către persoanele fizice și juridice in
conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare prin:
• Inventarierea construcţiilor şi instalaţiilor din zona drumurilor judeţene în vederea
verificării deţinerii de către beneficiarii acestora a acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare
şi/sau de acces în zona drumului public;
• Emitere acorduri prealabile/autorizaţii pentru amplasarea de construcţii, de
instalaţii, în zona drumurilor judeţene (accese, construcţii, instalaţii de apă, gaz, electrice, linii
telefonice);
• Elaborarea, redactarea și încheierea contractelor de utilizare a zonei drumurilor,
cu beneficiarii acceselor, construcţiilor, instalaţiilor sau panourilor publicitare (reclame
luminoase), amplasate pe ampriza şi pe zonele de siguranţă ale drumurilor judeţene din
administrare;
• Gestionarea contractelor de utilizare a zonei drumurilor și transmiterea copiilor
acestora către Direcția de Dezvoltare și Bugete;
• Urmărirea execuţiei lucrărilor în zona drumurilor pentru evitarea şi/sau limitarea
deteriorării domeniului public, precum şi refacerea zonelor afectate;
• Verificarea în teren şi consemnarea pe autorizaţia emisă, la terminarea lucrărilor
autorizate (contrucţiile şi instalaţiile amplasate în zona drumurilor judeţene de către persoane
fizice şi/sau juridice) sau de câte ori este necesar, concordanţa cu condiţiile impuse în
autorizaţiile eliberate;
y.) Participă la întocmirea documentațiilor, managementului și implementarea proiectelor
finanțate din fonduri externe;
z.) Efectuează verificări şi revizii tehnice periodice la starea tehnică a drumurilor judeţene
în vederea întocmirii şi actualizării bazei de date tehnice a drumurilor județene;
aa.) Actualizează anual, starea de viabilitate a drumurilor și întocmește proiectul de
hotărâre de aprobare a Stării de viabilitate;

bb.) Elaborează şi redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Județean Alba privind
încadrarea drumurilor din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în categoria
funcţională a drumurilor de interes local sau invers, precum şi proiecte de hotărâri ale Consiliului
Județean Alba privind încadrarea drumurilor din categoria funcţională a drumurilor de interes
judeţean în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, Hotărârea Consiliului Județean
Alba urmând a se transmite Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România în vederea promovării unei hotărâri de Guvern;
cc.) Participă la predarea amplasamentelor pentru diferite lucrări din zona drumurilor
(introducere gaz metan, apă, canalizare, telefonie, linii electrice);
dd.) Participă, la solicitare, în calitate de administrator al drumurilor judeţene, pentru
stabilirea limitelor vecinătăţilor zonei drumului judeţean cu riveranii;
ee.) Participă împreună cu reprezentanţii desemnaţi (Inspectoratul de Protecţie Civilă,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională Apele Române - Administraţia
Bazinală de Apă Mureș, etc) la deplasări în teren în vederea constatării pagubelor produse de
calamităţi naturale, în vederea evaluării fizice şi valorice a pagubelor pentru drumurile județene şi
podurile afectate;
ff.) Participă ȋn comisii de recepție la terminarea lucrărilor, precum şi ȋn alte comisii ce țin
de domeniul de activitate;
gg.) Asigură corespondenţa aferentă şi derulează lucrările finanţate prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală;
hh.) Desfăşoară activitate specifică de proiectare pentru lucrări de modernizare,
reabilitare, întreţinere şi reparaţii pentru drumuri, poduri şi alte lucrări aferente drumurilor
judeţene
ii.) Administrează baza de date a drumurilor comunale din județul Alba;
jj.) Asigură punerea în aplicare a prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime
de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, atât pe durata elaborării
proiectului lucrării cât și pe durata realizării lucrării;
kk.) Asigură secretariatul Comisiei de avizare a documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, aflate
în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Alba sau a preşedintelui Consiliului Judeţean
Alba;
7.1.2. Compartimentul Siguranța circulației pe drumurile județene
Art. 56.
(1) Compartimentul Siguranța circulației pe drumurile județene este structura funcțională
din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct şefului de serviciu al Serviciul
programe, lucrări întreținere drumuri.
(2) Compartimentul Siguranța circulației pe drumurile județene are următoarele atribuții
principale:
a.) Elaborează/implementează programe în domeniul siguranței circulației pe drumurilor
de interes județean în vederea îmbunătăţirii continue a gradului de siguranţă a circulaţiei pe
drumurile judeţene prin:
• stabilirea, elaborarea şi structurarea direcţiilor de acţiune privind siguranța
circulației pe drumurile de interes județean, pentru o utilizare optimă a resurselor financiare
alocate;
• elaborarea de programe pe termen scurt, în domeniul siguranței circulației pe
drumurile de interes județean potrivit strategiei de dezvoltare a rețelei de drumuri și poduri
județene;
b.) Asigură executarea serviciilor și/sau lucrărilor în vederea asigurării siguranței
circulației pe drumurile județene;
c.) Urmărește în teren, verifică din punct de vedere cantitativ și calitativ şi răspunde de
execuția lucrărilor și serviciilor privind siguranța circulației pe drumurile publice;
d.) Verifică situațiile de lucrări și pregătește documentelor necesare decontării lucrărilor și
serviciilor aferente siguranței circulației pe drumurile județene;
e.) Ține evidența lucrărilor și serviciilor prestate/executate în vederea încadrării în
prevederile contractuale, în baza sumelor alocate și aprobate pentru anul bugetar în curs;
f.) Urmărește și asigură respectarea legislației de către persoanele fizice și juridice in
conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare prin:
• Eliberare autorizaţii speciale de transport pentru autovehicule, privind masele şi
dimensiunile maxime admise şi caracteristicile conexe ale autovehiculelor rutiere, conform
reglementărilor legale referitoare la regimul drumurilor şi împreună cu Serviciul Poliţiei Rutiere;
• Controlul transporturilor pe drumurile judeţene, urmărind ca efectuarea acestora
cu vehicule a căror masă totală maximă admisă, masa maximă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni
maxime admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexa nr. 2 și 3 la O.G. nr. 43/1997
privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se
execute numai cu autorizaţie specială de transport, eliberată de administratorul drumului, dacă
este cazul, în condiţiile stabilite prin reglementări specifice, emise de Ministerul Transporturilor
şi, după caz, constată contravenţiile şi aplică sancţiuni persoanelor fizice şi juridice, române şi
străine, care încalcă prevederile legale în domeniu;
• Propune instituirea de restricții temporare de circulație pe anumite sectoare de
drumuri județene;
• Instituirea de restricții temporare de circulație rutieră, la propunerea Comitetului
local/județean pentru situații de urgență, cu acordul poliţiei rutiere în cazul unor evenimente
neprevăzute (datorită căderilor masive de zăpadă, pietre, masă lemnoasă şi alte obstacole,
calamităţi naturale, alunecări de teren, inundaţii).
g.) Propune anual tarifele aferente zonei drumurilor județene, potrivit legi;
h.) Asigură dirijarea, semnalizarea şi/sau închiderea temporară a circulaţiei rutiere
împreună sau cu acordul poliţiei rutiere în cazul unor evenimente neprevăzute (datorită căderilor
masive de zăpadă, pietre, masă lemnoasă şi alte obstacole, calamităţi naturale, alunecări de teren,
inundaţii);
i.) Organizează și verifică activitatea de înregistrare a circulaţiei rutiere pe drumurile
judeţene - recensământul circulației;
7.1.3. Compartimentul întreținere drumuri județene
Art. 57.
(1) Compartimentul întreținere drumuri județene este structura funcțională din cadrul
aparatului de specialitate, subordonată direct şefului de serviciu al Serviciul programe, lucrări
întreținere drumuri.
(2) Compartimentul întreținere drumuri județene are următoarele atribuții principale:
a.) Desfășoară activități de refacere a marcajelor rutiere longitudinale (axiale şi
marginale), transversale şi diverse pe drumurile judeţene aflată în administrare, ori de câte ori este
necesar;
b.) Desfășoară activități de toaletare a drumurilor judeţene aflată în administrare, ori de
câte ori este necesar;
c.) Asigură montarea pe drumurile judeţene a indicatoarelor rutiere, stâlpilor, consolelor,
portalurilor, stâlpişorilor de dirijare, parapetelor, butonilor reflectorizanţi, plăcuţelor
reflectorizante, indicatoare km şi hm etc.;
d.) Stabilește consumurile necesare, atât fizic cât și valoric de materiale, echipamente și
utilaje, lubrifianți, combustibili, piese de schimb, în baza programului de întreținere stabilit;
e.) Ține evidența serviciilor prestate/lucrărilor executate pe drumurile județene, în baza
sumelor alocate și aprobate pentru anul bugetar în curs;
f.) Ține evidența carburanților consumați și întocmește zilnic foaia de parcurs;
g.) Întreține și utilizează corespunzător utilajele, mașinile, aparatura, uneltele,
echipamentele, substanțele periculoase, după caz;
h.) Asigură parcarea utilajelor și autovehiculelor la locul stabilit prin foaia de parcurs,
respectând regulile de parcare.
7.2. Serviciul administrarea domeniului public și privat, informatică
Art. 58.
(1) Serviciul administrarea domeniului public și privat, informatică asigură gestionarea
bunurilor din domeniul public și privat al județului Alba și administrarea sistemului informatic
din cadrul Consiliului Judeţean Alba.
(2) Serviciul administrarea domeniului public și privat, informatică este structura
funcțională din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct directorului executiv al
Direcţiei gestionarea patrimoniului și este condusă de un şef serviciu- funcţionar public.

(3) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul serviciului.
(4) Serviciul Administrarea domeniului public și privat, informatică îndeplineşte
următoarele atribuţii principale:
În domeniul gestionării bunurilor din domeniul public și privat al județului Alba:
a.)
Ţine evidenţa, asigură inventarierea anuală și atestă inventarul bunurilor imobile
din domeniului public/privat al Județului Alba;
b.) Asigură actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniului
public/privat al Județului Alba;
c.) Asigură respectarea procedurilor legale privind transmiterea/cuprinderea unor bunuri
din/în domeniul public al Judeţului Alba în/din domeniul public al altor unităţi administrativ–
teritoriale sau în/din domeniul public al statului;
d.) Realizează, în colaborare cu alte compartimente activităţile aferente înscrierii în cartea
funciară și publicității imobiliare a bunurilor imobile din domeniul public şi privat al Judeţului
Alba;
e.) Întocmește și depune anual declaraţiile de impunere pentru clădirile și terenurile din
patrimoniul public şi privat al Judeţului Alba;
f.) Urmăreşte depunerea declaraţiilor de impunere de către instituţiile publice subordonate
care au în administrare, concesionare, închiriere clădiri şi terenuri din domeniul public ori privat
al Judeţului Alba;
g.) Asigură inițierea și implementarea procedurilor legale privind aprobarea proceselor
verbale de vecinătate a imobilelor care se învecinează cu imobilele aparţinând patrimoniului
Judeţului Alba;
h.) Asigură inițierea și implementarea procedurilor legale privind exercitarea/
neexercitarea dreptului de preemţiune asupra unor imobile monumente istorice;
i.) Asigură inițierea și implementarea procedurilor legale privind trecerea unor bunuri
imobile din domeniul public în domeniul privat al județului Alba, conform prevederilor legale;
j.) Asigură inițierea și implementarea procedurilor legale privind aprobarea
documentațiilor cadastrale a unor imobile din domeniul public/privat al județului Alba;
k.) Propune emiterea acordului Consiliului Județean Alba pentru executarea unor lucrări
de modernizare și reparații la unele imobile aflate în domeniul public/privat al județului Alba și
date în administrare;
l.) Asigură inițierea și implementarea procedurilor legale privind aprobarea închirierii
prin licitație publică a unor imobile aflate în domeniul public/privat al județului Alba și date în
administrare;
m.) Asigură inițierea și implementarea procedurilor legale privind aprobarea concesionării
prin licitație publică a unor imobile aflate în domeniul public/privat al județului Alba și
administrarea Consiliului județean Alba;
n.) Asigură inițierea și implementarea procedurilor legale privind aprobarea vânzării prin
licitație publică a unor imobile aflate în domeniul privat al județului Alba;
o.) Asigură inițierea și implementarea procedurilor legale privind aprobarea
constituirii/retragerii dreptului de administrare/comodat asupra unor imobile aflate în domeniul
public/privat al județului Alba;
p.) Întocmeşte și asigură încheierea, modificarea, respectarea sau rezilierea după caz, a
contractelor de administrare/folosinţă gratuită/închiriere/concesionare a bunurilor imobile aflate în
domeniul public şi privat al Judeţului Alba;
q.) Verifică în teren modul de îndeplinire a clauzelor contractuale pentru imobilele care
fac obiectul contractelor de administrare, folosinţă gratuită, închiriere sau concesionare, pentru
imobilele aflate în proprietatea Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba;
r.) Verifică în teren și propune lucrări de întreţinere, reparaţii curente/capitale pentru
imobilele aflate în proprietatea Județului Alba și/sau administrarea Consiliului Județean Alba;
s.) Actualizează şi gestionează cărţile tehnice pentru imobilele aflate în proprietatea
Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, altele decât drumurile judeţene;
t.) Urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de concesiune/închiriere/ comodat, a
convenţiilor sau altor acte încheiate de Judeţul Alba şi care se referă la bunurile imobile aflate în
domeniul public şi privat al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba;
u.) Întreprinde demersurile legale în vederea încheierii contractelor de vânzare pentru
imobilele aflate în domeniul privat al Judeţului Alba;

v.) Supune aprobării documentațiile de înstrăinare a bunurilor din domeniul privat al
Județului Alba, realizarea de schimburi;
w.) Supune aprobării documentațiile de dezlipire a imobilelor aflate în stare de
indiviziune, precum și a celorlalte operațiuni privind regimul de publicitate imobiliară;
x.) Asigură/participă la predarea-preluarea bunurilor din şi în patrimoniul public şi/sau
privat al Judeţului Alba;
y.) Asigură/participă la acţiuni de recepţie şi casare a unor bunuri din domeniul public
şi/sau privat al Judeţului Alba;
z.) Participă împreună cu reprezentanţii desemnaţi (Inspectoratul de Protecţie Civilă,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională Apele Române - Administraţia
Bazinală de Apă Mureș, etc) la deplasări în teren în vederea constatării pagubelor produse de
calamităţi naturale, în vederea evaluării fizice şi valorice a pagubelor pentru bunurile din
domeniul public şi/sau privat al Judeţului Alba.
În domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, conform H.G. nr. 246/2006 pentru
aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități
publice:
a.) Monitorizează şi actualizează anual strategia județeană de dezvoltare a serviciilor
comunitare de utilități publice privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi
publice precum şi planurile de implementare aferente în cooperare cu autorităţile publice locale
în următoarele domenii:
• alimentare cu apă şi canalizare;
• salubrizarea localităţilor și gestiunea deșeurilor;
• transport local;
• iluminat public local;
• alimentare cu gaze naturale;
• servicii de telefonie.
b.) Urmăreşte semestrial modul de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice
prin actualizarea bazei de date existente la nivelul județului. Transmite consiliilor locale macheta
cuprinzând datele aferente serviciilor comunitare: număr populaţie, număr populaţie beneficiară
de servicii, existenţa contractelor de servicii încheiate de autorităţile locale cu operatorii
licenţiaţi, lucrări de dezvoltare propuse, în curs de execuţie, puse în funcţiune, probleme apărute
în prestarea serviciilor;
c.) Monitorizează stadiul derulării programelor în domeniul iluminatului public local, a
serviciilor de alimentare cu gaze naturale şi a serviciilor de telefonie fixă la nivelul
judeţului, prin constituirea şi actualizarea anuală a bazelor de date, prin consultarea
operatorilor licenţiaţi şi a autorităţilor locale;
d.) Pregăteşte, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice,
planurile de implementare a strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilităţi publice şi le prezintă autorităţilor administraţiei publice judeţene spre
aprobare;
e.) La cerere, pregăteşte şi transmite către prefectură, situația serviciilor comunitare de
utilităţi publice.
În domeniul administrării sistemului informatic:
f.) Analizează şi evaluează permanent, împreună cu celelalte compartimente din aparatul
de specialitate, sistemul informatic al Consiliului Judeţean Alba şi formulează propuneri privind
informatizarea unor activităţi şi/sau îmbunătățirea aplicațiilor utilizate;
g.) Stabileşte necesarul de tehnică de calcul şi produse software pentru serviciile şi
compartimentele din aparatul de specialitate pentru a fi cuprins în lista de investiţii anexă la
bugetul propriu al Judeţului Alba;
h.) Asigură şi răspunde de întreţinerea echipamentelor IT din dotarea Consiliului
Judeţean Alba în limita competenţelor;
i.) Asigură întreţinerea bazelor de date, aplicațiilor, serverelor Consiliului Judeţean
Alba;
j.) Asigură administrarea site-ului www.cjalba.ro;
k.) Asigură şi răspunde de securitatea datelor din sistem;
l.) Constituie şi actualizează baza de date (fisa) a echipamentelor informatice ale
Consiliului Județean Alba menţionând orice intervenţie (reparaţii, înlocuiri de piese, upgrade
hard), achiziţia de echipamente noi, scoateri din funcţiune;

m.) Gestionează licenţele software pentru softurile existente în reţeaua Consiliului
Judeţean Alba;
n.) Restricţionează şi/sau monitorizează accesul la site-uri considerate periculoase sau de
phising pentru a putea astfel garanta securitatea sistemului informatic al Consiliului Judeţean
Alba;
o.) Acordă asistenţă de specialitate utilizatorilor echipamentelor în utilizarea corectă şi
eficientă a acestora;
7.3. Compartimentul tineret, sport, învățământ, relații interinstituționale
Art. 59.
(1) Compartimentul tineret, sport, învățământ, relații nterinstituționale asigură
elaborarea și implementarea de strategii, programe, proiecte în domeniul tineretului și sportului.
(2) Compartimentul tineret, sport, învățământ, relații interinstituționale este structura
funcțională din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct directorului executiv al
Direcţiei gestionarea patrimoniului.
(3) Compartimentul tineret, sport, învățământ, relații nterinstituționale îndeplineşte
următoarele atribuţii principale:
În domeniul tineretului:
a.) Elaborează, implementează și actualizează strategia în domeniul tineretului;
b.) Elaborează programe în domeniul tineretului prin consultări cu institiţiile publice,
autorităţile publice locale, structurile asociative în domeniu, cu alte instituţii, structuri
guvernamentale sau neguvernamentale, programe care să contribuie la:
• dezvoltarea responsabilității personale a tinerilor, iniţiativei, a solidarității,
spiritului antreprenorial și a spiritului civic;
• stimularea participării active a tinerilor în procesul decizional, inclusiv la
elaborarea, promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin
intermediul Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret al judeţului Alba;
• sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viaţa
economică, educaţională şi culturală a județului;
• sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora
în vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup;
• stimularea voluntariatului ca mijloc de participare şi dezvoltare personală a
tinerilor;
• prevenirea și diminuarea delicvenței în rândul tinerilor;
• menţinerea unei stări echilibrate de sănătate;
• stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale;
• stimularea mobilităţii în rândul tinerilor;
• promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi
intoleranţei în rândul tinerilor;
• identificarea şi promovarea unor noi talente.
c.) Asigură inițierea și implementarea procedurilor legale privind organizarea atribuirii
contractelor de finanțare nerambursabilă pentru activităţi dedicate tinerilor în baza Legii nr.
350/2006 – Legea Tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit
de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
d.) Participă la desfăşurarea activităţilor și asigură secretariatul Consiliului Consultativ
pentru Probleme de Tineret al judeţului Alba;
e.) Încurajează cooperarea autorităţilor locale cu structurile neguvernamentale de tineret
şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii consultative constituite din organizaţiile
neguvernamentale de şi pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate locală care gestionează
fonduri destinate tineretului;
În domeniul sportului:
f.) Elaborează, implementează și actualizează strategia în domeniul sportului;
g.) Asigură inițierea și implementarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor
de finanțare nerambursabilă, din bugetul local al județului Alba, în vederea dezvoltări
activităților sportive din județul Alba, în baza Legii nr. 69/2000 – Legea Sportului, cu
modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu

modificările şi completările ulterioare;
h.) Promovează și încurajează performanța prin premierea anuală, în parteneriat cu
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba, a sportivilor şi antrenorilor acestora care se
remarcă prin rezultate deosebite obţinute în competiţiile sportive naţionale şi internationale;
i.) Realizează și actualizează baza de date în domeniul sportului din județul Alba - baze
sportive, structuri sportive, sportivi, antrenori, arbitri;
j.) Ține evidenţa calendarului competiţiilor sportive judeţene şi urmăreşte derularea
acestora;
k.) Sprijină organizarea practicării sportului de masă (pentru toţi), ca o alternativă pentru
o viaţă sănătoasă;
În domeniul învățământului:
l.) Colaborează cu Inspectoratul Școlar Județean Alba și cu unităţile de învăţământ
pentru organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar şi universitar;
m.) Propune, în condițiile legii, dezvoltarea de parteneriate cu unitățile de învățământ
superior în vederea susținerii sau organizării în comun a unor activități cu caracter educativştiinţific din învăţământul universitar;
n.) Propune, în condițiile legii, dezvoltarea de parteneriate cu Inspectoratul Școlar
Județean Alba în vederea organizării unor activități comune destinate elevilor;
o.) Promovează și încurajează performanța prin premierea anuală, în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean Alba, a elevilor şi cadrelor didactice care obţin rezultate de
excepţie la Olimpiadele Şcolare Naţionale;
p.) Sprijină organizarea practicării educaţiei fizice, ca o alternativă pentru o viaţă
sănătoasă;
q.) Asigură, conform legislației în vigoare, împreună cu partenerii, condiţiile necesare
pentru organizarea şi desfășurarea activităților educativ-recreative destinate şcolarilor şi
preşcolarilor;
Alte atribuții:
r.) Propune, în condițiile legii, dezvoltarea de parteneriate cu structurile asociative pe
domenii, cu alte instituţii, structuri guvernamentale sau neguvernamentale în vederea
implementării unor programe educaționale privind protecţia mediului, reducerea şi prevenirea
consumului de droguri în rândul tinerilor, prevenirea accidentelor de circulaţie, prevenirea şi
combaterea incendiilor, prevenirea traficului de persoane, combaterea corupției;
s.) Organizează tabere tematice, seminarii, cursuri pentru educaţia non-formală,
destinate copiilor şi tinerilor;
t.) Organizează activităţi cu caracter social pentru copii şi tineri (cu precădere pentru cei
proveniţi din medii sociale defavorizate);
u.) Iniţiază, promovează, organizează, participă, monitorizează şi evaluează activităţile
în domeniu;
v.) Elaborează analize, sinteze şi rapoarte în domeniul tineretului și sportului;
w.) Desfășoară activități de secretariat, înregistrare și distribuire corespondență în cadrul
Direcției Gestionarea Patrimoniului.
8. DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
Art. 60.
(1) Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism reprezintă autoritatea tehnică în
domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din cadrul administraţiei publice judeţene.
(2) Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism este structura funcțională din cadrul
aparatului de specialitate, subordonată direct Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, în
coordonarea unui vicepreședinte nominalizat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean
Alba și este condusă de un arhitect-şef - funcţie publică.
(3) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul direcţiei
(4) Direcţia gestionarea patrimoniului are următoarea structură funcţională:
Compartimentul Amenajarea teritoriului, urbanism
Compartimentul Autorizare, disciplina in construcții, cadastru, GIS
Compartimentul Gestiunea patrimoniului construit și a peisajului cultural

8.1. Compartimentul Amenajarea teritoriului, urbanism
Art. 61.
(1) Compartimentul Amenajarea teritoriului, urbanism asigură îndeplinirea
atribuțiilor legale cu privire la gestionarea teritoriului prin emiterea certificatelor de urbanism,
a avizelor necesare emiterii certificatelor de urbanism din competenţa de emitere a primarilor
comunelor, oraşelor și municipiilor care nu au constituite structuri de specialitate, a avizelor
de oportunitate, avizelor arhitectului-șef, gestionarea documentațiilor de urbanism și
amenajarea teritoriului. Răspunde de punerea în executare a prevederilor legale în domeniul
amenajării teritoriului, urbanismului, gestiunii localităților și a patrimoniului construit;.
(2) Compartimentul Amenajarea teritoriului, urbanism este structura funcțională din
cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct arhitectului şef.
(3) Compartimentul Amenajarea teritoriului, urbanism îndeplineşte următoarele atribuţii
principale:
a.) Asigură preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului național,
regional şi zonal, precum şi a investițiilor prioritare de interes național, regional sau județean, în
cadrul documentațiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
b.) Asigură elaborarea Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a Planurilor zonale de
amenajare a teritoriului care sunt de interes judetean, in corelare cu strategia de dezvoltare a
judetului si le supune aprobarii consiliului judetean Alba;
c.) Coordonează activitatea autorităților publice locale în domeniul urbanismului și
amenajarii teritoriului, acordă asistența tehnică de specialitate primarilor în vederea stabilirii
orientărilor generale privind dezvoltarea urbanistică a localităților;
d.) Propune asocierea, in conditiile legii, a judetului cu comunele si orasele interesate si
coordoneaza elaborarea Planurilor zonale de amenajare a teritoriului;
e.) Asigură pe bază de convenție, pentru UAT-urile care nu au personal de specialitate
în domeniu, suportul tehnic de specialitate pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin conform
legii în domeniul specific de activitate sau aflate în responsabilitatea arhitectului-șef;
f. )Avizează documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului aparţinând unităţilor
administrativ-teritoriale din componenţa judeţului, conform prevederilor legale;
g.) Asigură constituirea, secretariatul, respectiv organizarea și funcţionarea Comisiei
tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, constituită la nivelul județului;
h.) Convoacă și asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului
și urbanism;
i.) Răspunde şi redactează avizul arhitectului șef pe baza fundamentării din punct de
vedere tehnic a Comisiei tehnice județene de amenajare a teritoriului și urbanism și în baza
avizelor emise anterior pentru documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului;
j.) Răspunde şi verifică documentațiile de urbanism, amenajare a teritoriului ce urmează a
fi supuse avizării sau aprobării potrivit competențelor legale;
k.) Redactează, eliberează şi răspunde de avizele de oportunitate necesare elaborării
Planurilor Urbanistice Zonale pentru U.A.T.-urile din județul Alba care nu dispun de structuri de
specialitate;
l.) Informează și consultă publicul cu privire la elaborarea planurilor de amenajare a
teritoriului a caror aprobare revine Consiliului judetean Alba, conform reglementărilor legale în
vigoare;
m.) Asigură derularea la nivel județean a Programului de finanțare a
elaborării Planurilor Urbanistice Generale şi a Regulamentelor Locale de Urbanism
implementat de către ministerul de resort, întocmește pe baza solicitărilor consiliilor locale lista
cu prioritățile privind elaborarea Planurilor Urbanistice Generale și Regulamentelor Locale de
Urbanism în vederea accesării de fonduri pentru finanțare;
n.) Transmite periodic situaţiilor cu privire la evidența şi actualizarea documentațiilor de
amenajare a teritoriului şi urbanism, conform reglementărilor legale în vigoare;
o.) Urmărește obținerea avizelor necesare pentru documentațiile proprii de urbanism și
amenajarea teritoriului si le supune aprobarii Consiliului Judetean Alba, in baza referatului
arhitectului sef;
p.) Gestionează documentațiile tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului realizate
din fonduri proprii, precum și cele supuse avizării în Comisia tehnică județeană de amenajare a
teritoriului și urbanism;

q.) Elaboreaza ghiduri si indrumare privind bunele practici si legislatia in vigoare din
domeniul urbanismului a amenajarii teritoriului si protectiei patrimoniului construit, pentru
cetateni si autoritatile administratiei publice locale;
r.) Culege și stocheaza si prelucreaza date privind gestiunea teritoriului administrativ al
judetului Alba necesare intocmirii strategiilor de dezvoltare;
s.) Avizează proiectele de investiții publice din punctul de vedere al conformității cu
documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism legal aprobate
ş.) Asigură constituirea si secretariatul Comisiei socio-economice de examinare şi avizare
a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare;
t.) Răspunde şi verifică documentațiile depuse spre avizare în cadrul Comisiei socioeconomice de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu
suprafaţă mare;
ţ.) Redactează şi răspunde de avizul Comisiei socio-economice de examinare şi avizare a
implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare;
In domeniul urbanismului:
u.) Asigură îndrumare de specialitate solicitanților cererilor pentru eliberarea
certificatelor de urbanism;
v.) Analizează cererile și verifică documentațiile tehnice necesare eliberării certificatelor
de urbanism care intră în competența de emitere a președintelui Consiliului Judeţean Alba si
intocmeste corespondenta specifica in vederea completarii documentatiilor tehnice;
w.) Intocmește, eliberează şi răspunde de certificatele de urbanism care intră în
competența de emitere a președintelui Consiliului Judeţean Alba pentru documentațiile tehnice
analizate;
x.) Analizează cererile și verifică documentațiile tehnice necesare pentru eliberarea
avizelor structurii de specialitate, solicitate de catre primarii comunelor pentru emiterea
certificatelor de urbanism care intră în competența de emitere a primarilor comunelor, potrivit
prevederilor legale;
y.) Intocmește, eliberează avizele structurii de specialitate, solicitate de către primarii
comunelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism care intră în competența de emitere a
acestora, potrivit prevederilor legale;
z) Tine evidența la zi a certificatelor de urbanism eliberate, precum și a avizelor structurii
de specialitate ;
aa.) Intocmește lunar lista certificatelor de urbanism emise în luna precedentă și o
afișează pe pagina de internet a instituţiei;
bb.) Asigură caracterul public al activității de eliberare a certificatelor de urbanism, după
un program zilnic;
cc.) Răspunde şi asigură aplicarea prevederilor legale privind calcularea taxelor stabilite
pentru eliberarea certificatelor de urbanism și a avizelor structurii de specialitate;
dd.) Comunică în scris compartimentului buget situaţia taxelor încasate pentru emiterea
certificatelor de urbanism, pentru prelungirea termenelor de valabilitate ale certificatelor de
urbanism şi pentru emiterea avizelor structurii de specialitate;
8.2. Compartimentul Autorizare, disciplina in constructii, cadastru, GIS
Art. 62.
(1) Compartimentul Autorizare, disciplina in constructii, cadastru, GIS asigură
îndeplinirea atribuțiilor legale cu privire la emiterea autorizațiilor de construire /desființare,
a certificatelor de atestare a edificării/existenței construcțiilor, r espectarea disciplinei în
construcții, cadastru, realizarea intretinerea si dezvoltarea d e baze de date si aplicatii
informatice in sistem GIS.
(2) Compartimentul Autorizare, disciplina in constructii, cadastru, GIS este structura
funcțională din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct arhitectului şef.
(3) Compartimentul Autorizare, disciplina in constructii, cadastru, GIS îndeplineşte
următoarele atribuţii principale:
a.) Asigură îndrumare de specialitate solicitanților cererilor pentru eliberarea
autorizațiilor de construire/desființare, pe tot parcursul derularii activitatii;
b.) Analizează cererile, verifică și analizeaza documentațiile tehnice depuse pentru
eliberarea autorizațiilor de construire/desființare din competenta de emitere a Presedintelui

Consiliului Judeţean Alba si intocmeste corespondenta specifica in vederea completarii
documentatiilor tehnice;
c.) Intocmește, elibereaza si raspunde d e autorizațiile de construire/desființare și a
certificatelor de atestare a edificării/existenței construcțiilor din competenta de emitere a
Presedintelui Consiliului Judeţean Alba;
d.) Asigură pe bază de convenție, pentru UAT-urile care nu au personal de
specialitate în domeniu, suportul tehnic de specialitate pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le
revin conform legii în domeniul specific de activitate sau aflate în responsabilitatea arhitectuluișef;
e.) Analizează cererile și verifică documentațiile tehnice necesare pentru eliberarea
avizelor structurii de specialitate, solicitate de catre primarii comunelor care nu au încă
constituite structuri de specialitate pentru emiterea autorizațiilor de construire/desființare din
competenţa de emitere a acestora;
f.) Intocmește, eliberează avizele structurii de specialitate solicitate de către primarii
comunelor, pentru eliberarea autorizațiilor de construire/desființare care intră în competența de
emitere a acestora;
g.) Tine evidența la zi a autorizațiilor de construire/desființare eliberate si a avizelor
structurii de specialitate emise;
h.) Intocmește lunar lista autorizațiilor de construire/desființare emise în luna precedentă
și o afișează pe pagina de internet a instituţiei;
i.) Asigură caracterul public al activității de eliberare a autorizațiilor de
construire/desființare după un program zilnic;
j.) Răspunde şi asigură aplicarea prevederilor legale privind calcularea taxelor stabilite
pentru eliberarea autorizațiilor de construire/desființare și a avizelor structurii de specialitate;
k.) Comunică în scris compartimentului buget situaţia taxelor încasate pentru emiterea
autorizațiilor de construire/desființare, pentru prelungirea termenelor de valabilitate a acestora si
a avizelor structurii de specialitate eliberate;
l.) Răspunde şi urmărește termenele de valabilitate ale autorizațiilor de
construire/desființare, iar cu cel putin 15 zile înainte de expirarea valabilității înștiințează
beneficiarii autorizațiilor de construire pentru declararea valorii reale a lucrărilor în vederea
regularizării taxei de autorizare;
m.) Asigura regularizarea taxei de autorizare, la terminarea lucrarilor si eliberarea
certificatelor de atestare a edificarii/existentei constructiei;
n.) Asigură participarea unui reprezentat din partea Consiliului Judetean Alba în
comisiile de recepție la terminarea lucrărilor autorizate de Președintele Consiliul Județean
Alba
o.) Transmite lunar la Direcţia Regională de Statistică Alba situaţia autorizaţiilor de
construire/desfiinţare eliberate de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba până la data de 10 a
fiecărei luni, pentru perioada anterioară;
p.) Urmărește şi răspunde de respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării
lucrărilor de construcții pe teritoriul administrativ al județului Alba, precum și respectarea
disciplinei în urbanism și amenajarea teritoriului legat de procesul de autorizare a construcțiilor
și asigura informarea permanenta privind disciplina in domeniu și luarea masurilor care se impun;
q.) În funcţie de încălcarea prevederilor legale, încheie procese verbale de constatare
a contravenţiilor/note de constatare;
r.) Răspunde, verifică și recepționează documentațiile topografice aferente terenurilor
aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat la data înființării acestora, în
vederea eliberării certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, conform
prevederilor H.G. nr. 834/1991 și fundamentează proiectele de hotărâre;
s.) Realizeaza cercetarea prealabila in scopul declararii utilitatii publice pentru lucrarile
de interes local, in vederea realizarii expropierii pentru cauza de utlitate publica;
t.) Intocmește pe baza solicitărilor consiliilor locale lista cu prioritățile privind lucrările
de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar în vederea accesării de fonduri pentru finanțare;
u.) Constituie și dezvolta baze de date în domeniul amenajarii teritoriului, a urbanismului
si a autorizarii lucrarilor de constructii, a investitiilor;
v.) Asigura implementarea sistemului informational specific domeniului urbanismului si
amenajarii teritoriului, imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane precum si gestionarea
acestuia;

8.3. Compartimentul Gestiunea patrimoniului construit si a peisajului cultural
Art. 63.
(1) Compartimentul Gestiunea patrimoniului construit si a peisajului cultural asigura
respectarea reglementarilor si prevederilor legale privind protejarea patrimoniului construit si
implementarea Strategiei de protecție a monumentelor istorice 2018-2023, precum si
gestionarea peisajelor culturale identificate in teritoriul administrativ al judetului Alba.
(2) Compartimentul Gestiunea patrimoniului construit si a peisajului cultural este
structura funcțională din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct arhitectului şef.
(3) Compartimentul Gestiunea patrimoniului construit si a peisajului cultural
îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a.) Inventariază patrimoniul construit al județului Alba, înscris in LMI 2015 in vederea
realizarii unei baza de date, la nivel judetean, cu actualizare permanenta, colaborand in acest sens
cu detinatorii de informatii de specialitate ( institutii si organisme de specialitate, persoane fizice
acreditate);
b.) Asigura continut platformei online constituita la nivelul Consiliului Judetean Alba in
scopul promovarii patrimoniale si a peisajului cultural;
c.) Monitorizeaza starea de conservare monumentelor istorice si a zonelor protejate si
face propuneri celor in drept, pentru cuprinderea in planurile anuale a lucrarilor care se impun
privind conservarea , protejarea, si punerea in valoare a acestora;
d.) Identifică imobilele cu valoare cultural-istorica si arhitecturala, susceptibile de a fi
inscrise in LMI si declanșează procedura de clasare a acestora;
e.) Identifică si defineste peisajele culturale si propune masuri de protejare si valorificare
a acestora;
f.) Identifica oportunitatile de dezvoltare determinate de prezenta peisajelor culturale in
teritoriu, urmarind aspecte ecologice, culturale si economice;
g.) Identifica zonele cu valoare cultural-identitara si arhitecturala, delimitarea acestora in
vederea declararii acestora ca Zone construite protejate care necesita elaborarea unui regulament
care sa confere un regim de protectie specific.
h.) Controleaza aplicarea prevederilor legale si a reglementarilor cuprinse in
documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate referitoare la Zone construite
protejate in sensul respectarii acestora de catre primarii, consiliile locale, institutii, agenti
economici, persoane fizice.
i.) Urmareste identificarea si protejarea peisajelor culturale in cadrul documentatiilor de
urbanism si amenajare a teritoriului precum si a planurilor programelor si proiectelor
publice/private aflate in competenta de avizare/aprobare/autorizare a consiliului judetean;
j.) Acorda consiliere, sprijina si indruma administratiile locale care nu au in aparatul
propriu posturi specializate pentru asigurarea protectiei patrimoniului construit, precum si
cultelor religioase detinatoare de monumente istorice, precum si eventualilor investitori interesati
in protejarea , punerea in valoare si valorificarea patrimoniului construit si a peisajului cultural;
k.) In domeniul protejarii patrimoniului construit, colaborează cu autorităţile și instituţiile
de profil, cu organismele și organizaţiile nonguvernamentale și persoane fizice acreditate, pentru
ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce revin consiliului judeţean în domeniul protecţiei
patrimoniului construit si pentru implementarea Strategiei de protectie a monumentelor istorice;
l.) Initiaza parteneriate/asocieri, colaborari cu institutiile subordonate din domeniu,
administratii publice locale si centrale, organizatii nonguvernamentale implicate in protejarea si
valorificarea patrimoniului construit si a peisajului cultural;
m.) Initiaza programe si actiuni pentru imbunatatirea continua a aspectului arhitecturalurbanistic, pastrarea specificului local si realizarea noilor constructii in arhitectura specifica
locului;
n.) Elaboreaza studii, strategii de conservare, protejare si valorificare a peisajelor
culturale, potrivit prevederilor legale, in colaborare cu institutiile teritoriale implicate in
domeniu;
o.) Inițiază campanii de comunicare cu scop educativ si de informare pentru
constientizarea si responsabilizarea administratiilor publice locale si a populatiei cu privire la
necesitatea protejarii patrimoniului construit si a peisajului cultural;

9. SERVICIUL INVESTIȚII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ȘI
MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ
Art. 64.
(1) Serviciul investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi managementul unităţilor de
cultură este structura specialitate şi autoritate în domeniu care asigură managementul proiectelor
de investiţii – construcții civile și edilitare, coordonează şi monitorizează activităţile legate de
implementarea proiectelor de infrastructură civilă și edilitară, recepţionează şi stabileşte valoarea
finală a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, finanțate integral sau parțial din bugetul
județului Alba și implementează programe/ proiecte/ activități/ acțiuni privind valorificarea
patrimoniului material și imaterial al județului Alba și promovarea acestuia.
(2) Serviciul investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi managementul unităţilor de
cultură este structura funcțională din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct
Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, în coordonarea administratorului public și este condusă
de un şef serviciu - funcţie publică.
(3) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul serviciului.
(4) Serviciul investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi managementul unităţilor de
cultură are următoarea structură funcţională:
Compartimentului investiții
Compartimentului dezvoltare și promovare patrimonială, mamagementul
instituţiilor de cultură.
9.1. Compartimentul investiții
Art. 65.
(1) Compartimentul investiții asigură îndeplinirea atribuțiilor legale cu privire la
elaborarea/ implementarea politicilor, strategiilor şi procedurilor unitare în domeniul investițiilor
publice-civile și edilitare; îndrumă, controlează activităţile pe linie de planificare investiţională,
respectiv reglementările de aplicare a componentelor sistemului calităţii în construcţii.
(2) Compartimentul investiții este structura funcțională din cadrul aparatului de
specialitate, subordonată direct şefului de serviciu al Serviciul investiţii, dezvoltare, promovare
patrimonială şi managementul unităţilor de cultură.
(3) Compartimentul investiții are următoarele atribuţii principale:
a.) Elaborarea/ implementarea de strategii, programe, proiecte în domeniul lucrărilor
publice-construcții civile și edilitare de pe teritoriul judeţului prin:
• stabilirea, elaborarea şi structurarea direcţiilor de acţiune privind politicile investiţionale,
pentru o utilizare optimă a resurselor financiare alocate cheltuielilor de capital;
• elaborarea de programe pe termen scurt şi mediu, în domeniul lucrărilor publice–
construcții civile și edilitare potrivit strategiei de dezvoltare a județului și/sau strategiile
sectoriale;
• coordonarea, controlul şi monitorizarea activității de programare investiţională;
• elaborarea de fişe de proiect privind cheltuielile de capital cuprinse în Programul de
investiţii publice, aferente acţiunilor finanţate din bugetul județului Alba, bugetul de stat, fonduri
rambursabile/nerambursabile.
b.) Centralizarea propunerilor de investiţii publice ale ordonatorilor de credite – Muzeul
Național al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Centrul de Cultură
„Augustin Bena” Alba, Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba, structurându-le pe domenii de
activitate, obiective şi termene de punere în funcţiune.
c.) Verificarea îndeplinirii condiţiilor legale pentru înscrierea în listele de investiţii a
lucrărilor publice promovate de către ordonatorii de credite de sub autoritatea Consiliului
Județean Alba – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia,
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba, conform
prevederilor legale.
d.) Participarea, împreună cu serviciile de specialitate, la elaborarea proiectului de buget
al Consiliului Județean Alba, fundamentând cheltuielile de capital aferente obiectivelor de
investiţii.
e.) Întocmirea listei obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate integral sau parţial
de la bugetul Consiliului Județean Alba.

f.) Asigurarea elaborării documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările la obiective/
proiecte de investiţii noi şi pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente potrivit
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, recepția acestora și elaborarea
documentațiilor necesare în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici.
g.) Urmărirea întocmirii actelor premergătoare realizării obiectivelor de investiții certificate de urbanism, avize, acorduri, autorizații de construire etc.; asigură urmărirea și
supravegherea lucrărilor de investiții prin servicii de dirigenție de șantier.
h.) Verificarea situațiilor de lucrări și pregătirea documentelor necesare decontării
lucrărilor și serviciilor aferente obiectivelor de investiții aflate în curs de execuție.
i.) Urmărirea realizărilor la lucrările de investiţii, finanţate prin Consiliului Județean
Alba, ţinând evidenţa cumulat valoric şi fizic în raport cu programele anuale.
j.) Fundamentarea și întocmirea, pe baza dispozițiilor de șantier emise de proiectant și a
legislației specifice, a actelor adiționale la contractele de lucrări și servicii aferente obiectivelor
de investiții aflate în curs de execuție.
k.) Organizarea și participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală la
expirarea perioadei de garanție, asigurând secretariatul comisiei de recepție; întocmește actele
prevăzute de lege și urmărește executarea lucrărilor de remediere stabilite de comisia de recepție.
l.) La obiectivele de investiții realizate în baza unor acorduri de asociere cu UAT-urile,
participă la achiziția serviciilor și lucrărilor, verifică concordanța situațiilor de lucrări cu oferta,
întocmește documentele necesare decontării certificatelor de plată, participă la recepția lucrărilor.
m.) Constituie baze de date în domeniul lucrărilor publice – construcții civile și edilitare.
n.) Asigură necesitățile compartimentului în domeniului de activitate în materie de
achiziții publice prin:
• răspunde, fundamentează şi elaborează necesităţile specifice domeniului de activitate în
vederea elaborării Strategiei de contractare şi al Programului anual al achiziţiilor publice şi le
transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor;
• răspunde, fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile
tehnice/caietele de sarcini, după caz; le transmite Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea
implementării contractelor şi stabilesc, împreună cu acesta, criteriile de calificare, selecţie şi
atribuire, respectând legislaţia în vigoare;
• participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea
implementării contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse,
servicii sau lucrări/ achiziţiile directe pentru necesităţile domeniului de activitate al biroului
potrivit legislaţiei în vigoare şi participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele
consiliului judeţean;
• urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/ acordurilor cadru/
contractelor subsecvente/ contractelor de concesiune/ de muncă/ management etc. iniţiate.
9.2. Compartimentului dezvoltare și promovare patrimonială, mamagementul
instituţiilor de cultură
Art. 66.
(1) Compartimentului dezvoltare și promovare patrimonială, mamagementul instituţiilor
de cultură asigură îndeplinirea atribuțiilor legale cu privire la implementarea politicilor,
strategiilor şi procedurilor unitare de punere în valoare și dezvoltare a patrimoniului material și
imaterial al județului Alba prin programe/ proiecte/ activități/ acțiuni cu scopul valorificării,
promovării acestuia, managementul instituțiilor de cultură potrivit prevederilor O.U.G.
nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi
completările ulterioare. Obiectivele specifice ale compartimentului sunt: punerea în valoare din
punct de vedere social, istoric și cultural a unor imobile din domeniul public și privat al județului
Alba; realizarea de alte cheltuieli de investiții în domeniul social, cultural, sportiv și turistic;
identificarea, punerea în valoare, transmiterea și revitalizarea elementelor patrimoniului cultural
imaterial și material; crearea unor rețele/ asocieri/ parteneriate cu administrații publice, instituții,
ONG etc. pentru valorificarea unor imobile din domeniul public și privat al unităților
administrativ teritoriale, realizarea de alte cheltuieli de investiții în domeniul social, cultural,
sportiv și turistic; valorificarea, transmiterea și revitalizarea elementelor patrimoniului cultural

imaterial și material respectiv promovarea patrimoniului material și imaterial a moștenirilor
cultural - istorice la nivel național și internațional.
(2) Compartimentului dezvoltare și promovare patrimonială, mamagementul instituţiilor
de cultură este structura funcțională din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct
şefului de serviciu al Serviciul investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi managementul
unităţilor de cultură.
(3) Compartimentului dezvoltare și promovare patrimonială, mamagementul instituţiilor
de cultură are următoarele atribuţii principale:
a.) Punerea în valoare din punct de vedere social, istoric, cultural și turistic a unor imobile
prin:
• stabilirea direcțiilor de acțiune privind dezvoltarea și valorificarea imobilelor/ obiectivelor
de investiție de interes patrimonial, social și cultural potrivit strategiei de dezvoltare a județului și/
sau strategiilor sectoriale;
• elaborarea de programe pe termen scurt şi mediu, privind dezvoltarea și valorificarea
imobilelor/ obiectivelor de investiție de interes patrimonial, social și cultural potrivit strategiei de
dezvoltare a județului și/ sau strategiilor sectoriale;
• elaborarea de fişe de proiect privind cheltuielile aferente acţiunilor de punere în valoare,
finanţate din bugetul Județului Alba, bugetul de stat, fonduri rambursabile/ nerambursabile;
• coordonarea, controlul şi monitorizarea activității de funcționalizare și/ sau punerea în
valoare din punct de vedere social, istoric, cultural și turistic a imobilelor și obiectivelor de
investiții din cadrul programelor privind dezvoltarea și valorificarea obiectivele de interes
patrimonial, social și cultural.
b.) Identificarea, punerea în valoare, transmiterea și revitalizarea elementelor patrimoniului
cultural imaterial și material prin:
• stabilirea direcțiilor de acțiune privind identificarea, documentarea, cercetarea, protejarea,
conservarea, promovarea, punerea în valoare, transmiterea și revitalizarea elementelor
patrimoniului cultural imaterial și material în conformitate cu strategia de dezvoltare a județului
și/ sau strategiile sectoriale;
• elaborarea de programe pe termen scurt şi mediu, privind punerea în valoare, transmiterea
și revitalizarea elementelor patrimoniului cultural imaterial și material potrivit strategiei de
dezvoltare a județului și/ sau strategiilor sectoriale;
• elaborarea de fişe de proiect privind cheltuielile aferente acţiunilor de punere în valoare
transmiterea și revitalizarea elementelor patrimoniului cultural imaterial și material, finanţate din
bugetul Județului Alba, bugetul de stat, fonduri rambursabile/ nerambursabile;
• participarea, împreună cu serviciile de specialitate, la elaborarea bugetului Consiliului
județean Alba cât și la ordonatorii de credite de sub autoritatea Consiliului Județean Alba –
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Centrul de
Cultură „Augustin Bena” Alba, Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba, fundamentând
cheltuielile aferente acţiunilor de punere în valoare transmiterea și revitalizarea elementelor
patrimoniului cultural imaterial și material;
• coordonarea, controlul şi monitorizarea activității de identificare, documentare, cercetare,
protejare, conservare, promovare, punere în valoare, transmitere și revitalizare elementelor
patrimoniului cultural imaterial și material atât la nivelul instituției cât și la ordonatorii de credite
de sub autoritatea Consiliului Județean Alba – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Teatrul de
Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Biblioteca județeană
„Lucian Blaga” Alba;
• constituirea şi actualizarea Listei Reprezentative a Patrimoniului Cultural Imaterial al
județului Alba;
• constituirea şi actualizarea bazei de date la nivel judeţean, în domeniul de competenţă, în
colaborare cu ordonatorii de credite de sub autoritatea Consiliului Județean Alba – Muzeul
Național al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Centrul de Cultură
„Augustin Bena” Alba, Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba.
c.) Crearea unei rețele/ asocieri/ parteneriate prin:
• propunerea/ inițierea de parteneriate/ asocieri și colaborarea cu instituţiile subordonate
Consiliului Județean Alba (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Centrul de Cultură „Augustin
Bena” Alba, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba
Iulia), administrații publice locale și centrale, organizaţii non-guvernamentale implicate în
punerea în valoare a potențialului social, cultural și sportiv a patrimoniului material și imaterial și

a moștenirilor istorice și culturale;
• elaborarea de acorduri de asociere/ parteneriate cu administrații publice, instituții, ONG
etc.;
• coordonarea, controlul şi monitorizarea acordurilor de asociere/ parteneriatelor în
conformitate cu legislația în vigoare și prevederile contractuale;
• coordonarea desfășurării în mod unitar, la nivel județean, a manifestărilor, acțiunilor și
proiectelor instituţiilor subordonate Consiliului Județean Alba (Muzeul Național al Unirii Alba
Iulia, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba,
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia)
• întocmirea Platformei-program Alba – Patrimoniu/ Culturală.
d.) Promovarea patrimoniului material și imaterial a moștenirilor cultural-istorice la nivel
național și internațional:
• administrează Platforma-program a evenimentelor, a manifestărilor, acțiunilor și
proiectelor instituţiilor subordonate Consiliului Județean Alba (Muzeul Național al Unirii Alba
Iulia, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba,
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia) respectiv programul evenimentelor dedicate sărbătoririi
centenarului Încoronării în Județul Alba;
• întocmește planul de promovare aferent Platformei-program Alba – Patrimoniu/ Culturală;
• fundamentează necesarul de resurse financiare pentru implementarea planului de
promovare aferent Platformei-program Alba – Patrimoniu/ Culturală;
• elaborează/ contractează documente, rapoarte, sinteze, programe, strategii, studii de piață,
planul de marketing, planul de comunicare, necesare implementării Programului de evenimente a
manifestărilor, acțiunilor și proiectelor instituţiilor subordonate Consiliului Județean Alba
(Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Biblioteca
Județeană „Lucian Blaga” Alba, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia) respectiv programul
evenimentelor dedicate sărbătoririi centenarului Încoronării în Județul Alba;
• fundamentează/ stabileşte/ instituie măsurile de comunicare publică şi identitate vizuală
pentru acţiunile şi manifestările privind implementarea a Programului de evenimente a
manifestărilor, acțiunilor și proiectelor instituţiilor subordonate Consiliului Județean Alba
(Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Biblioteca
Județeană „Lucian Blaga” Alba, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia) respectiv programul
evenimentelor dedicate sărbătoririi centenarului Încoronării în Județul Alba;
• concepe/ contractează/ realizează materialele de promovare ale Programului de
evenimente a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor instituţiilor subordonate Consiliului Județean
Alba (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Biblioteca
Județeană „Lucian Blaga” Alba, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia) respectiv programul
evenimentelor dedicate sărbătoririi centenarului Încoronării în Județul Alba;
• desfășoară activități pentru punerea în valoare a potențialului cultural-istoric în contextul
Programului a evenimentelor, a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor instituţiilor subordonate
Consiliului Județean Alba (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Centrul de Cultură „Augustin
Bena” Alba, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
respectiv programul evenimentelor dedicate sărbătoririi centenarului Încoronării în Județul Alba
prin organizarea și derularea de proiecte de campanii publicitare care să includă mass-media
(presa scrisă și audio-vizual), conferințe de presă etc.;
• organizează/ coordonează/ promovează/ implementează evenimente/ manifestări pentru
punerea în valoare a Programului de evenimente a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor
instituţiilor subordonate Consiliului Județean Alba (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Centrul
de Cultură „Augustin Bena” Alba, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, Teatrul de Păpuși
„Prichindel” Alba Iulia respectiv programul evenimentelor dedicate sărbătoririi centenarului
Încoronării în Județul Alba.
e.) Participă la elaborarea/ implementarea de strategii, programe, proiecte în domeniul
cultural.
f.) Stabilește obiectivele instituțiilor publice de cultură subordonate consiliului județean și
elaborează caietele de obiective ale acestora, în colaborare cu compartimentele de specialitate
din cadrul consiliului județean.
g.) Avizează, împreună cu compartimentele de specialitate relevante din cadrul consiliului
județean, programele minimale ale instituțiilor publice de cultură.

h.) În domeniul susținerii culturii scrise asigură inițierea și implementarea procedurilor
legale privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, din bugetul local al județului
Alba, în baza Legii nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, cu modificările
şi completările ulterioare.
i.) Întocmește Programul de control managerial al instituțiilor de cultură în vederea
evaluării managementului.
j.) Verifică îndeplinirea programelor minimale de către instituţiile publice de cultură, pe
baza situaţiilor/ rapoartelor elaborate de către acestea, cu sprijinul compartimentelor de
specialitate din cadrul consiliului județean.
k.) Ține evidenţa rapoartelor de activitate depuse de managerii în exerciţiu ai instituțiilor
publice de cultură, în vederea evaluării managementului.
l.) Urmărește derularea contractelor de management precum şi gestiunea documentelor
sesiunilor de concurs ale instituțiilor publice de cultură din subordinea consiliului județean.
m.) Analizează, propune și avizează regulamentele de organizare şi funcționare a
instituţiilor publice subordonate/ coordonate care funcționează potrivit prevederilor O.U.G. nr.
189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările şi completările
ulterioare.
n.) Elaborează regulamentele privind organizarea şi funcționarea comisiilor de concurs/
evaluare pentru instituţiile publice de cultură.
o.) Formulează propuneri privind constituirea comisiilor de specialitate (concurs/ evaluare
etc.), potrivit legii.
p.) Coordonează organizarea şi derularea concursurilor de proiecte de management şi a
evaluărilor managementului şi coordonează activitatea secretariatelor şi a comisiilor de concurs/
evaluare ale instituțiilor publice de cultură.
q.) Formulează propuneri privind reprezentarea Consiliului județean în consiliile
administrative/ științifice/ artistice, în alte comisii etc. ale instituţiilor publice de cultură aflate în
subordinea consiliului județean.
r.) Asigură împreună cu compartimentul de specialitate din cadrul consiliului județean,
gestionarea relațiilor contractuale de management prin redactarea de note privind întocmirea,
avizarea, semnarea/ adiționarea contractelor de management şi prin urmărirea executării acestora
în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi cu clauzele contractuale.
10. BIROUL RELAȚII INTERNAȚIONALE, DIASPORA, RELAȚII PUBLICE ȘI
COMUNICARE
Art. 67.
(1) Biroul relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare este structura de
specialitate care desfășoară o activitate obiectivă, destinată realizării politicilor de dezvoltare și
de promovare a județului pe plan extern și reprezentare a acestuia în diverse organisme
internaționale și asigură strategia de comunicare, informarea opiniei publice, prin intermediul
mass-media, și a canalelor de comunicare online și offline.
(2) Biroul relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare este structura
funcțională din cadrul aparatului de specialitate, subordonată direct Preşedintelui Consiliului
Judeţean Alba, în coordonarea administratorului public și este condusă de un şef birou - funcţie
publică.
(3) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul biroului.
(4) Biroul relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare îndeplineşte
următoarele atribuţii principale:
Relații internaționale, diaspora
a.) Organizează, implementează politica privind relațiile externe ale județului Alba.
b.) Fundamentează, elaborează, implementează și monitorizează Planul de promovare/
comunicare a intereselor județului Alba în străinătate.
c.) Propune bugetul necesar Planului de promovare a intereselor județului Alba în
străinătate respectiv susţinerii diverselor programe de cooperări internaţionale, deplasări în
străinătate şi activităţi de promovare în plan extern.
d.) Fundamentează, elaborează, implementează și monitorizează Planul de promovare/
comunicare a intereselor județului Alba la nivelul diasporei românești.
e.) Asigură promovarea intereselor judeţului Alba, în străinătate, prin:

• identificarea posibilităţilor de parteneriat şi colaborare cu regiuni din străinătate şi
acţionează pentru extinderea cooperării dintre Consiliului Județean Alba şi autorităţi locale din
alte ţări. În acest sens, pregăteşte şi redactează documentaţia, în vederea cooperării sau asocierii
cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii
internaţionale a autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese
comune;
• identificarea proiectelor de promovare și dezvoltare a județului Alba la nivel internațional;
• participarea la diverse evenimente internaționale în interesul județului Alba;
• identificarea oportunității implicării consiliului Județean în programele organismelor și
organizațiilor Internaționale;
• asigurarea comunicării cu organismele și organizațiile internaționale din care județul Alba
face parte;
• asigurarea comunicării cu ambasadele României, din țările de interes ale județului Alba;
• administrarea Biroului Adunării Regiunilor Europene (ARE) de la Alba Iulia, asigurând
cooperarea cu Secretariatul General al ARE, cu membrii români ai acestei structuri şi desfăşurarea
unor acţiuni şi evenimente organizate de către ARE;
• asigurarea organizării schimburilor de experienţă cu delegaţii din ţară şi străinătate.
f.) Îndeplineşte activităţile de protocol necesare în vederea primirii unor delegaţii de
demnitari români sau străini, personal diplomatic acreditat în România, oameni de afaceri,
reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale din străinătate
etc.
g.) Elaborează programul vizitelor în străinătate şi al întâlnirilor oficiale ale
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba cu diferite delegaţii şi oficialităţi şi ia măsurile
necesare în vederea bunei desfăşurări a acestora.
h.) Asigură corespondenţa Consiliului Județean Alba cu organizaţii şi instituţii din
străinătate, precum şi traducerea acesteia.
i.) Asigură desfăşurarea în bune condiţii a convorbirilor cu reprezentanţii delegaţiilor
oficiale străine, asigurând traducerea obiectivă, corectă precum şi confidenţialitatea acestora.
j.) Întreprinde demersurile necesare în vederea traducerii materialelor primite de la
compartimentele Consiliului Judeţean Alba.
k.) Informează preşedintele cu privire la evenimentele externe la care este invitat
Consiliului Județean Alba.
l.) Transmite spre avizare ministerelor de resort proiectele/ acordurile/ convenţiile de
cooperare dintre consiliul judeţean şi autorităţi locale din alte ţări şi, ulterior aprobării în plenul
Consiliului Judeţean precum şi de către autoritatea locală străină, acţionează pentru punerea în
practică a prevederilor din acordurile încheiate.
m.) Asigură conținut relevant pentru portalurile de informare și/ sau promovare a
Consiliului Județean respectiv județului Alba.
n.) Creează/ administrează baza de date în domeniul de activitate
Relații publice și comunicare
o.) Creează şi evaluează imaginea publică a județului şi elaborează recomandările în
consecință; elaborează și monitorizează implementarea strategiei de comunicare în cadrul
consiliului județean și instituțiilor subordonate.
p.) Inițiază, implementează și monitorizează planul de comunicare/ promovare a Județului
Alba, a activității Consiliului Județean Alba și a instituțiilor subordonate.
q.) Informează cabinetul președintelui cu privire la articolele apărute în presa scrisă/ online
legate de activitatea Consiliului județean, instituțiile subordonate şi în legătură cu alte subiecte
care privesc domeniul de activitate al acestei instituţii.
r.) Asigură activitatea de informare a opiniei publice, prin intermediul mass-media cu
privire la activitatea Consiliului județean, prin:
• redactarea și transmiterea comunicatelor şi informărilor de presă;
• organizarea unor campanii de presă, pentru a face cunoscute publicului activitățile
desfășurate în cadrul consiliului județean, în cazul în care se dispune de către conducere asigură
comunicarea cu reprezentanții mass-media și administrează relațiile stabilite cu aceasta în scopul
identificării cerințelor, preocupărilor și poziției acesteia referitor la programele și activitățile
consiliului;
• intermediază interviurile reprezentanţilor consiliului județean;
• organizează conferințe de presă şi întâlniri cu presa;

• elaborează mapele de presă în cadrul conferințelor de presă, care să cuprindă materiale
informative referitoare la subiectele abordate;
• realizează activitatea de acreditare a ziariștilor și a reprezentanţilor mijloacelor de
informare în masă, precum și informarea în timp util şi accesul ziariștilor la activitățile şi acțiunile
de interes public organizate de Consiliul Județean și instituțiile subordonate;
• elaborează şi actualizează ori de câte ori este nevoie, baza de date mass-media;
• asigură în mod periodic sau de fiecare dată când activitățile instituției prezintă un interes
public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferințe de presă,
interviuri sau briefing-uri;
• colaborează cu compartimentul de specialitate din cadrul consiliului în vederea publicării
pe pagina web a consiliului a comunicatelor și informărilor de presă;
• menține permanent legătura cu conducătorii structurilor din cadrul Consiliului Județean în
scopul satisfacerii cu prioritate a solicitărilor de informaţii ale reprezentanţilor mass-media.
s.) Asigură realizarea, dezvoltarea, administrarea și mentenanța portalurilor de informare
și/ sau promovare a Consiliului Județean respectiv județului Alba împreună cu compartimentele
din cadrul acestuia si instituțiile subordonate.
t.) Asigură realizarea și inițiază achiziția de conținut pentru portalurile de informare și/ sau
promovare, instrumente și canale de comunicare specifice, în limba română și/ sau limbile de
circulație internațională.
u.) Gestionează activitatea de relații publice a Consiliului Județean și instituțiilor
subordonate pe conturile de socializare, prin crearea planurilor editoriale, crearea și diseminarea
conținutului, în domeniile specifice de activitate a Consiliului Județean și instituțiilor
subordonate.
11. BIROUL TURISM
Art. 68.
(1) Biroul turism are ca scop principal asigurarea cadrului strategic de dezvoltare a
turismului, a formelor și destinațiilor turistice, promovarea turistică a judeţului Alba în țară și
străinătate.
(2) Biroul turism este structura funcțională din cadrul aparatului de specialitate,
subordonată direct Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, în coordonarea administratorului
public și este condusă de un şef birou - funcţie publică.
(3) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul biroului.
(4) Biroul turism îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
Strategii, investiții, forme și destinații turistice
a.) Inițiază, fundamentează, elaborează, implementează şi monitorizează documente de
strategie sectorială pentru dezvoltarea turismului în județul Alba.
b.) Analizează și corelează, strategia de dezvoltare a turismului în județul Alba, cu
strategiile naționale/ locale existente în alte domenii sectoriale, care pot avea implicaţii în turism
(cultură, agricultură, mediu, dezvoltare teritorială, urbanism, transport etc.), participă alături de
celelalte structuri de specialitate ale Consiliului Județean la actualizarea Planului de Amenajare
al Teritoriului Județean, Secțiunea a VIII-a – Zone cu resurse turistice.
c.) Elaborează rapoarte, sinteze, analize privind dezvoltarea turismului la nivel județului
şi/ sau la nivel de destinaţie turistică.
d.) Inițiază demersuri necesare pentru realizarea procedurilor în vederea obținerii
avizului de mediu pentru strategii/ programe/ proiecte/ planuri.
e.) Elaborează, fundamentează, implementează, monitorizează şi evaluează Programul
multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi a produselor turistice din județul Alba.
f.) Fundamentează necesarul de resurse financiare pentru implementarea Programul
multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi a produselor turistice din județul Alba.
g.) Sprijină autoritățile publice locale în întocmirea documentaţiilor tehnico-economice
privind atestarea staţiunilor turistice.
h.) Monitorizează şi realizează demersurile, în comun cu Ministerul Sănătăţii şi Institutul
de Balneologie, necesare evaluării factorilor naturali de cură din stațiunile turistice pentru a fi
declarate stațiuni balneare și/ sau balneoclimatice.

i.) Monitorizează planurile de management al Parcului Național Apuseni și a Siturilor
Natura 2000 din județul Alba, în conformitate cu direcțiile strategice de dezvoltare a turismului.
j.) Colaborează cu administratorii ariilor naturale protejate în vederea creșterii circulației
turistice.
k.) Dezvoltă, întreține rețeaua de trasee turistice marcate din județul Alba.
l.) Inițiază dezvoltarea de parteneriate cu instituții, SALVAMONT, administrații publice
locale, ONG etc. pentru crearea reţelei de trasee turistice marcate în ariile natural protejate din
județul Alba, a dezvoltării unor trasee locale, naționale Transcarpatice și a rutelor pedestre
europene, pe teritoriul județului Alba.
m.) Participă la dezvoltarea de programe/ proiecte/ acțiuni privind: turismul în ariile
naturale protejate; Rețeaua rutelor pedestre pe teritoriul României în colaborare cu Asociaţia
Europeană a Rutelor Pedestre (E.R.A.), Asociaţia Carpatină Ardeleană a Turiștilor (membră cu
drepturi depline E.R.A.), Societatea Carpatină Ardeleană, Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Asociaţia Națională a Salvatorilor Montani din România - Salvamont, în vederea
stabilirii rutelor europene pedestre pe teritoriul județului.
n.) Participă la dezvoltarea de programe/proiecte/acțiuni privind turismul de iarnă în
colaborare cu instituții, SALVAMONT, administrații publice locale, ONG, asociații, în vederea
creării/dezvoltări de domenii schiabile pe teritoriul județului.
o.) Participă în comisiile special constituite la omologarea pârtiilor de schi conform
prevederilor H.G.263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor
şi traseelor de schi pentru agrement (art.4, alin.1)
p.) Participă la dezvoltarea de proiecte privind turismul cultural în Alba cu serviciile
specializate ale Consiliului Județean, instituții culturale subordonate Consiliului Județean,
autorități publice locale, instituții publice centrale, Ministerul Culturii și Identității Naționale.
q.) Inițiază proiecte de dezvoltare a turismului, în vederea promovării lor prin Programul
anual de dezvoltare a turismului conform Master planului investițiilor în turism, a legislației,
normelor, procedurilor, regulamentelor aprobate.
r.) Participă la elaborarea de studii de specialitate privind dezvoltarea durabilă a
turismului, capacitatea de suport a destinațiilor turistice, a analizelor şi cercetărilor privind
dezvoltarea turismului în general, pe forme de turism, de la nivel local/micro-regional.
s.) Identifică resurse turistice antropice şi naturale al căror grad de exploatare este scăzut
şi înaintează propuneri în vederea introducerii acestora în circulaţia turistică.
t.) Participă la reuniuni cu asociaţiile patronale/ profesionale din turism, cu reprezentanţi
al Ministerului turismului, consilii locale privind oportunitatea potențialelor proiecte de investiţii
în turism.
u.) Acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/
societăţilor şi serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean
Alba, opiniile exprimate fiind consultative.
Marketing și reprezentare turistică
v.) Asigură promovarea formelor, produselor turistice și destinațiilor de interes județean
în conformitate cu strategiile aprobate în urma analizei pieței turistice din România și Uniunea
Europeană.
w.) Asigură activitatea de marketing și promovare turistică internă în vederea creșterii
notorietății destinaţiilor turistice din județul Alba, circulației turistice și conștientizării
importanţei turismului la nivel județean.
x.) Propune, implementează și monitorizează programul multianual de marketing și
promovare turistică a județului Alba.
y.) Fundamentează necesarul de resurse financiare pentru implementarea Programul
multianual de marketing și promovare turistică a județului Alba.
z.) Întocmește referate de oportunitate în vederea sprijinirii organizării de evenimente/
întâlniri/ seminarii cu reprezentanţi ai instituţiilor publice, organizaţiilor guvernamentale și
neguvernamentale, naționale şi internaționale, precum și congrese, colocvii şi alte acțiuni
similare, în țară, în domeniul turismului.
aa.) Inițiază demersuri pentru includerea obiectivelor turistice din Alba în itinerariile
culturale certificate de România respectiv Consiliul Europei.
bb.) Propune, organizarea unor grupuri de lucru la nivel de destinaţie în cadrul cărora
să se elaboreze criterii pentru îmbunătățirea calității formelor, produselor și destinațiilor turistice.

cc.) Inițiază, implementează și monitorizează protocoale de colaborare încheiate de
Ministerul Turismului cu autorități publice locale, asociaţii profesionale cu activitate în domeniul
turismului, parteneri străini în scopul creșterii notorietății brandului turistic a județului Alba și
destinațiilor turistice.
dd.) Monitorizează pro-activ activitatea Centrelor de Informare Turistică din județul
Alba.
ee.) Inițiază, implementează rețeaua Centrelor de Informare Turistică din județul Alba.
ff.) Realizează programe de promovare în parteneriat cu Centrele de Informare Turistică
organizate la nivel județean/ național.
gg.) Asigură, monitorizează, implementează brandul turistic al județului Alba.
hh.) Inițiază și monitorizează lansarea de noi branduri (sub-branduri) județene aferente
noilor produse turistice.
ii.) Propune și asigură realizarea conținutului pentru materiale de promovare, instrumente
și canale de comunicare specifice.
jj.) Propune și asigură realizarea conținutului pentru Ghidul turistic al județului Alba.
kk.) Propune și asigură realizarea conținutului pentru Harta turistică a județului Alba
respectiv hărți tematice.
ll.) Propune, implementează, monitorizează, dezvoltă și întreține programul multianual
de signalistica turistică a județului Alba.
mm.) Asigură organizarea și implementarea acțiunilor de promovare pe piața internă
prin intermediul printurilor digitale/ offset, interior și exterior, formate standard și inovatoare.
nn.) Desfășoară activități de promovare prin intermediul presei scrise și/ sau online,
precum şi în cataloagele turistice şi în alte publicaţii de profil din România, în colaborare cu
compartimentele de specialitate.
oo.) Planifică, coordonează, implementează și monitorizează acțiunile de participare a
județului Alba la manifestările expoziționale turistice naționale/ internaționale (târguri, expoziții,
burse etc.).
pp.) Inițiază și gestionează baza de date sistematizată privind tipurile și formele de
turism, destinaţiile și obiectivele turistice la nivel teritorial.
qq.) Asigură conținut turistic portalului județului Alba.
rr.) Creează și gestionează baza de date privind festivalurile și evenimentele
semnificative organizate în județul Alba, în baza informațiilor primite din teritoriu.
ss.) Asigură activitatea de relații publice pe conturile de socializare în domeniul specific
de activitate, prin crearea planurilor editoriale, crearea și diseminarea conținutului, în domeniul
specific de activitate.
12. SERVICIUL MEDIU
Art. 69.
(1) Serviciul mediu asigură, în principal, realizarea planurilor de gestiune a deșeurilor,
planului privind calitatea aerului, respectiv asigura managementul sistemului de deșeuri din
județul Alba.
(2) Serviciul mediu este structura funcțională din cadrul aparatului de specialitate,
subordonată direct Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, în coordonarea administratorului
public și este condusă de un şef serviciu- funcţie publică.
(3) Pe perioada absenţei titularului postului, atribuţiile acestuia vor fi delegate unui
funcţionar public din cadrul serviciului.
(4) Serviciul mediu are următoarea structura funcţională:
Compartimentul Strategii, programe, proiecte mediu
Compartimentul Sistem de management integrat al deșeurilor
12.1. Compartimentul Strategii, programe, proiecte mediu
Art. 70.
(1) Compartimentul Strategii, programe, proiecte mediu asigură îndeplinirea atribuțiilor
legale cu privire la elaborarea strategiilor, politicilor şi procedurilor unitare în domeniul
mediului.
(2) Compartimentul Strategii, programe, proiecte mediu este structura funcțională din
cadrul aparatului de specialitate, subordonată şefului de serviciu al Serviciului mediu.

(3) Compartimentul Strategii, programe, proiecte mediu îndeplineşte următoarele
atribuţii principale:
a.) Asigură implementarea legislației privind calitatea aerului înconjurător prin:
• elaborarea, redactarea, revizuirea, actualizarea, implementarea/ monitorizarea, raportarea
şi aprobarea planului de menţinere a calităţii aerului pentru judeţul Alba;
• analizarea propunerilor transmise de consiliile locale, în vederea elaborării de prognoze
pentru refacerea și protecția mediului;
• constituirea, organizarea şi coordonarea Comisiei Tehnice de elaborare a Planului de
menţinere a calităţii aerului pentru judeţul Alba;
• monitorizarea realizării și înaintarea de propuneri pentru realizarea de măsuri din planurile
de menţinere a calităţii aerului şi din planurile de calitate a aerului şi/ sau măsurile şi acţiunile din
planurile de acţiune pe termen scurt, care intră în responsabilitatea consiliului județean, în limita
fondurilor alocate în acest scop;
• identifică necesitatea şi oportunitatea de finanţare, elaborează proiecte eligibile, pentru
finanţare din fonduri rambursabile/ nerambursabile, naționale sau externe, necesare îndeplinirii
obligaţiilor privind calitatea aerului înconjurător.
b.) Asigură implementarea legislației în domeniul gestionării deșeurilor prin:
• elaborarea, redactarea, revizuirea, actualizarea, implementarea/ monitorizarea, raportarea
şi aprobarea planului judeţean de gestionare a deşeurilor;
• acordarea sprijinului tehnic de specialitate în vederea realizării serviciilor publice de
interes județean pentru gestionarea deșeurilor;
• asigurarea monitorizării activităților legate de gestionarea deşeurilor rezultate din
activitatea medicală, pentru unităţile sanitare de pe raza judeţului preluate/ finanţate de Județul
Alba;
• analizarea propunerilor transmise de consiliile locale, în vederea elaborării de prognoze
pentru refacerea și protecția mediului;
• monitorizarea realizării și înaintarea de propuneri pentru realizarea de măsuri pentru
prevenirea generării deșeurilor, în limita fondurilor alocate în acest scop;
• identifică necesitatea şi oportunitatea de finanţare, elaborează proiecte eligibile, pentru
finanţare din fonduri rambursabile/ nerambursabile, naționale sau externe, necesare îndeplinirii
obligaţiilor din domeniul gestionării deșeurilor.
c.) Asigură implementarea măsurilor cuprinse în actele de reglementare/
documentele emise de autorităţile de mediu şi gospodărire a apelor pentru urmărirea post
închidere a depozitelor neconforme închise prin:
• monitorizarea şi raportarea parametrilor aferenți sistemului de control și urmărire a
factorilor de mediu, respectiv a: levigatului, apelor subterane, apelor de suprafață, gazului de
depozit şi topografiei depozitelor;
• arderea controlată a gazului de depozit la depozitele neconforme de deşeuri închise Alba
Iulia, Aiud şi Ocna Mureş;
• gestionarea şi coordonarea desfăşurării serviciilor de vidanjare a bazinului de levigat al
depozitelor neconforme de deşeuri închise Alba Iulia şi Aiud, inclusiv transportul şi deversarea
levigatului în staţii de epurare autorizate;
• gestionarea şi coordonarea desfăşurării serviciilor de întreținere post-închidere a stratului
vegetal, a rigolelor şi a drumurilor perimetrale.
d.) Asigură inițierea unor campanii de comunicare pe teme ecologice, cu scop
educativ și de informare în materie de protecția mediului.
e.) Asigură informarea, publicarea şi consultarea publică privind planurile și
programele gestionate și facilitează accesul publicului la informaţiile de mediu.
f.) Asigură constituirea şi actualizarea bazei de date la nivel judeţean, în domeniul de
competenţă, în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului și alte instituții.
12.2. Compartimentul Sistem de management integrat al deșeurilor
Art. 71.
(1) Compartimentului Sistem de management integrat al deșeurilor asigură îndeplinirea
atribuțiilor legale cu privire la managementul și monitorizarea sistemului integrat al deșeurilor în
județul Alba.

(2) Compartimentului Sistem de management integrat al deșeurilor este structura
funcțională din cadrul aparatului de specialitate, subordonată şefului de serviciu al Serviciului
mediu.
(3) Compartimentului Sistem de management integrat al deșeurilor îndeplineşte
următoarele atribuţii principale:
a.) Asigură implementarea legislației privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi
coordonarea activităţilor serviciului de salubrizare a localităţilor specifice, realizate în cadrul
Sistemului de management integrat al deşeurilor din judeţul Alba prin:
• întocmirea documentaţiei de atribuire şi implementarea procedurii de atribuire pentru
delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale din cadrul
Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba.
• autorizarea din punct de vedere al protecţiei mediului şi gospodăririi apelor a obiectivelor
de investiţii create prin proiectul SMID Alba „Faza 1 + Faza 2”;
• monitorizarea implementării contractului „Delegarea prin concesiune a operării
instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al
Deșeurilor în Județul Alba”;
b.) Asigură implementarea proiectului „Fazarea proiectului Sistem de management
integrat al deşeurilor în judeţul Alba” prin:
• implementarea proiectului cu finanţare externă nerambursabilă, cu respectarea tuturor
condiționalităților impuse prin Contractul de finanţare şi Instrucţiunile AM POIM;
• derularea procedurilor de achiziţii publice pentru atribuirea contractelor de furnizare/
servicii/ lucrări din cadrul proiectului, cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare;
• coordonarea şi urmărirea derulării în bune condiţii a contractelor pentru lucrările de
construcţii, furnizare de bunuri şi servicii;
• îndeplinirea tuturor responsabilităţilor financiare, verificarea facturilor pentru serviciile
executate conform contractelor de lucrări/ servicii/ bunuri şi păstrarea evidenţei financiare a
contractelor derulate în cadrul proiectului;
• derularea managementului financiar al proiectului cu respectarea bugetelor prevăzute în
Cererea de Finanţare şi în Contractul de Finanţare; informarea Consiliului Județean Alba asupra
necesarului estimat de fonduri din surse proprii şi de la AM POIM necesare finanţării proiectului;
• implementarea măsurilor privind publicitatea şi promovarea proiectului cu respectarea
prevederilor Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale în România;
c.) Asigură monitorizarea în perioada de durabilitate a proiectului „Fazarea
proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba”:
• monitorizarea modului şi locului de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor şi
bunurilor realizate sau achiziţionate în cadrul proiectului;
• monitorizarea modului în care investiţia în infrastructură sau investiţia productivă
continuă să genereze rezultate;
• întocmirea şi transmiterea anuală, la AM POIM, a rapoartelor de durabilitate pe întreaga
perioadă de durabilitate, respectiv până la finalizarea perioadei de 5 ani de la efectuarea plăţii
finale în cadrul proiectului sau de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.
13. COMPARTIMENTUL ARII PROTEJATE
Art. 72.
(1) Compartimentul Arii protejate asigură îndeplinirea atribuțiilor legale cu privire la
elaborarea strategiilor, politicilor şi gestionării unitare în domeniul ariilor naturale protejate din
județul Alba, precum și administrarea, printr-un management conservativ, a siturilor ROSCI
0085 Frumoasa și ROSPA0045 Frumoasa.
(2) Compartimentul Arii protejate este structura funcțională din cadrul aparatului de
specialitate, subordonată direct Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, în coordonarea
administratorului public.
(3) Compartimentul Arii protejate îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a.) Declararea și monitorizarea ariilor naturale protejate de interes județean prin:
• asigurarea, în colaborare cu Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, a elaborării
documentațiilor științifice pentru identificarea și delimitarea zonele naturale de interes judeţean ce
necesită protecţie pentru valoare peisagistică, zonele cu potenţial turistic;
• monitorizarea modului de implementare a documentaţiilor de urbanism și amenajarea

teritoriului elaborate pentru zonele protejate și înaintarea de propuneri de revizuire/ elaborare a
acestora, în scopul păstrării calităţii mediului natural, a echilibrului ecologic şi a valorii
peisagistice a acestora;
• elaborarea de puncte de vedere la planuri de management, măsuri de conservare/
regulamente/ rapoarte anuale de monitorizare şi asigurarea suportului de specialitate la elaborarea
documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aflate în sfera de competență a consiliului
județean;
• emiterea de puncte de vedere/ avize pentru planuri, programe, proiecte, activităţi, care sunt
localizate în interiorul ariilor protejate declarate de interes județean
• răspunde de aplicarea prevederilor legale privind protecția mediului, a ariilor naturale
protejate și a zonelor turistice;
• asigură suport tehnic de specialitate la elaborarea documentaţiilor, studiilor şi la derularea
procedurilor de obţinere a avizelor de mediu şi acordurilor de mediu pentru planurile/ proiectele
Consiliului Județean Alba şi ale unităţilor aflate în subordinea acestuia, la solicitarea acestora;
b.) Asigură colaborarea cu autorităţile și instituţiile judeţene de profil și cu
organismele și organizaţiile non-guvernamentale pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce
revin consiliului judeţean în domeniul protecţiei capitalului natural.
c.) Propune proiecte de dezvoltare în domeniul de competență, parteneriate cu
organizaţii non-guvernamentale, cu autorităţi şi comunităţi locale.
d.) Informează, publică și asigură consultarea publică privind planurile și programele
gestionate și facilitează accesul publicului la informaţiile de mediu precum și inițierea unor
campanii de comunicare cu tematica arii protejate, cu scop educativ și de informare în domeniul
protecției naturii prin:
• promovarea imaginii și oportunităţile privind protecția naturii la nivel local, judeţean și
interjudețean;
• realizarea de materiale promoţionale cu privire la ariile protejate și măsurile de
conservare, pe care le pune la dispoziţie celor interesaţi;
• organizarea și participarea la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferinţe,
alte astfel de manifestări din domeniul ariilor naturale.
e.) Constituie şi actualizează baze de date la nivel judeţean, în domeniul de
competenţă, în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului și alte instituții.
f.) Asigură îndeplinirea atribuțiilor legale de implementare a măsurilor cuprinse în
Planul de management al siturilor ROSCI 0085 Frumoasa și ROSPA0045 Frumoasa prin:
• administrarea ariei naturale protejate în baza contractului de administrare încheiat cu
Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și în acord cu planul de acțiune și regulamentul
ariei naturale protejate;
• transmiterea autorității responsabile a raportului anual de activitate, în primul trimestru al
anului următor, precum și alte rapoarte la cererea autorității responsabile;
• întocmirea și revizuirea regulamentului de organizare și funcționare al consiliului științific
și înaintarea către Academia Română și autorității responsabile;
• formulează propuneri privind componența și regulamentul de organizare și funcționare al
consiliului consultativ de administrare și le înaintează autorității responsabile;
• întocmirea și revizuirea regulamentului ariei naturale protejate;
• elaborarea și transmiterea spre aprobare autorității responsabile a planul de management al
ariei natural protejate care include măsuri de conservare, prin implicarea și consultarea factorilor
interesați;
• finalizarea planului de management, în conformitate cu termenul-limită menționat în
contractul de finanțare națională/ internațională/ europeană;
• promovarea acțiunilor de conștientizare și informare a populației locale și a vizitatorilor cu
privire la necesitatea protecției și conservării capitalului natural și cultural și cu privire la rolul
ariilor naturale protejate în dezvoltarea durabilă locală;
• asigurarea monitorizării speciilor și habitatelor naturale de interes național și comunitar ce
constituie obiectivele de conservare din aria/ ariile naturală/ naturale protejată/ protejate
preluată/preluate în administrare;
• realizarea cartării habitatelor naturale și a habitatelor speciilor ce constituie obiectivele de
conservare din aria/ ariile naturală/ naturale protejată/ protejate preluată/ preluate în administrare;
• înștiințarea autorității responsabile și a structurilor din teritoriu în termen de 24 de ore
despre producerea oricărui eveniment ce a adus sau poate aduce prejudicii capitalului natural și

cultural de pe teritoriul ariei/ ariilor naturale protejate preluate în administrare;
• furnizarea informațiilor cerute de autoritățile de mediu în termenele precizate în
solicitările acestora;
• face demersurile legale în vederea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului a imobilizărilor corporale care se procură și/ sau se realizează din
fonduri publice, finanțări și/ sau cofinanțări în cadrul diferitelor proiecte naționale/ internaționale/
europene destinate administrării ariilor natural protejate ce fac obiectul contractului de
administrare, pe perioada derulării acestuia;
• controlează modul de respectare a prevederilor planului de management și a
regulamentului ariei natural protejate în baza legitimației de administrator emise conform
prevederilor legale în vigoare;
• colaborează cu beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene/ naționale/
internaționale, în cazul acelor proiecte care au ca obiectiv elaborarea planului de management/
măsurilor de management al ariilor naturale protejate care fac obiectul contractului de
administrare, luându-se în considerare termenul de realizare a planului de management prevăzut
de proiect;
• emite avize pentru solicitările primite, conform prevederilor legale.
g.) Asigură sustenabilitatea proiectului „Managementul integrat al siturilor ROSCI
0085 Frumoasa si ROSPA0045 Frumoasa” prin:
• monitorizarea și implementarea acțiunilor cuprinse în Planul de management;
• întocmirea rapoartelor de durabilitate pe întreaga perioadă de durabilitate, respectiv până
la finalizarea perioadei de 5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului sau de la
finalizarea perioadei de implementare a proiectului.
TITLUL III
DISPOZIȚII FINALE
Art. 73.
(1) Conținutul prezentului Regulament vor fi aduse la cunoștința funcționarilor publici și
personalului contractual.
(2) După comunicarea regulamentului, şefii structurilor de specialitate îl vor prezenta
salariaţilor din respectivul compartiment.
(3) Modificarea sau completarea regulamentului se face ori de câte ori din actele
normative apărute după aprobarea acestuia rezultă atribuţii noi.
(4) Prezentul regulament se completează cu prevederile legale din domeniile de activitate
specifice.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 17515/14 iunie 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei,
Statului de funcţii şi a Regulamentului de de organizare și funcționare
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

I. Expunere de motive
Prin proiectul de hotărâre iniţiat se propun următoarele modificări la Organigrama, Statul
de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba: transformarea unor posturi vacante pentru o mai mare adresabilitate
în momentul scoaterii la concurs, schimbarea denumirii unor funcţii potrivit reglementărilor din
Codul Administrativ, precum şi transformarea unor posturi de natură contractuală, care presupun
desfăşurarea unor activităţi cu caracter general care implică exercitarea prerogativelor de putere
publică, în funcţii publice.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, președintele consiliului județean „întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului
judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi
regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor
publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 146 din 28 iunie 2019 a fost aprobat Statul
de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, iar prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 47 din 28 februarie 2019 au fost aprobate Organigrama şi
Regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 146 din 28 iunie 2019 privind aprobarea
modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 47 din 28 februarie 2019 privind aprobarea
reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c, art. 406, art. 409 alin. 3 lit. b şi c, art. 610
alin. 1, art. 611 alin. 1 şi art. 612 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 11 alin. 1 şi art. 11 alin. 2 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019, cu modificările şi completările
ulterioare
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 167 din 14 august 2019.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR
Nr. 17516/14 august 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU – şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi a
Regulamentului de de organizare și funcționare
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în
data de 20 august 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” estimată a
avea loc în data de 27 august 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 167/14 august 2019 şi are ataşat referatul de
aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de
funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba..
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Biroul resurse umane
Nr. 17727/20.08.2019
Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de
funcții şi a Regulamentului de de organizare și funcționare
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul județean îndeplinește: „atribuţii
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului
judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de
interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului
judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul
de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului
judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor
autonome de interes judeţean”.
Conform art. 11 alin. 1 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare „pentru funcţionarii publici
şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul propriu
al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes
local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a
consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după
caz, a reprezentanţilor salariaţilor”, iar conform art. 11 alin. 2 din aceeaşi lege „Nomenclatorul
funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a
administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I
lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV ”.
Prin Proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 167 din 14 august 2019 s-au propus
modificări la Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, astfel:
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii
I. Stabilirea funcţiei de „secretar general al judeţului ” prin transformarea funcţiei publice
de conducere generale de „secretar al judeţului” (ID 206117) modificarea intervine atât în
Organigrama cât şi în Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Articolul 611 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ prevede faptul că „autorităţile publice locale au obligaţia ca în termen de
maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să aprobe
structura organizatorică prin care se stabileşte funcţia publică specifică de secretar general al
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prin transformarea funcţiei publice generale de
secretar al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale” .
II. Transformarea unor posturi de natură contractuală, care presupun desfăşurarea unor
activităţi cu caracter general care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, în funcţii
publice, astfel:
¾ La Serviciul accesare şi coordonare proiecte din cadrul Direcţiei dezvoltare şi bugete
transformarea postului de natură contractuală ocupat de inspector de specialitate
gradul I în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior,
fişa de post fiind completată cu atribuţii care presupun exercitarea prerogativelor de
putere publică, astfel cum acestea sunt definite la art. 370 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Domnişoara Roman Roxana Laura ce ocupă în prezent acest post contractual îndeplineşte
condiţiile prevăzute la art. 465 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ şi condiţiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare
clasei şi gradului profesional a funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional superior.
¾ La Serviciul administrare domeniul public şi privat, informatică din cadrul Direcţiei
gestionarea patrimoniului transformarea postului de natură contractuală ocupat de
expert gradul IA în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional
superior, fişa de post fiind completată cu atribuţii care presupun exercitarea

prerogativelor de putere publică, astfel cum acestea sunt definite la art. 370 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Doamna Motoc Gabriela Cristina ce ocupă în prezent acest post contractual îndeplineşte
condiţiile prevăzute la art. 465 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ şi condiţiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare
clasei şi gradului profesional a funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional superior.
¾ La Compartimentul autorizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS din cadrul Direcţiei
amenajarea teritoriului şi urbanism transformarea postului de natură contractuală ocupat
de inspector de specialitate gradul IA de în funcţia publică de execuţie de consilier,
clasa I, grad profesional superior, fişa de post fiind completată cu atribuţii care
presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, astfel cum acestea sunt definite la
art. 370 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Doamna Bereş Mirela Corina ce ocupă în prezent acest post contractual îndeplineşte
condiţiile prevăzute la art. 465 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ şi condiţiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare
clasei şi gradului profesional a funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional superior.
¾ La Biroul relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare transformarea
postului de natură contractuală ocupat de inspector de specialitate gradul IA în funcţia
publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, fişa de post fiind
completată cu atribuţii care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, astfel
cum acestea sunt definite la art. 370 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
Doamna Dogaru Lia Dorica ce ocupă în prezent acest post contractual îndeplineşte
condiţiile prevăzute la art. 465 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ şi condiţiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare
clasei şi gradului profesional a funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional superior.
Articolul 406 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ prevede faptul că „autorităţile şi instituţiile publice care au prevăzute în statele de
funcţii posturi de natură contractuală, care presupun desfăşurarea unor activităţi dintre cele
prevăzute la art. 370 alin. (1)-(3), stabilesc funcţii publice în condiţiile prevăzute la art. 407.”,
iar art. 612 faptul că „(1) Prin excepţie de la prevederile art. 464, până la data de 1 ianuarie
2020, calitatea de funcţionar public se poate dobândi şi prin transformarea posturilor de natură
contractuală în posturi aferente funcţiilor publice, în condiţiile prevăzute la art. 406. (2) În cazul
prevăzut la alin. (1), persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă
nedeterminată în posturi de natură contractuală care au fost stabilite ca funcţii publice sunt
numite în funcţii publice de execuţie pentru care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 şi
condiţiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei şi gradului profesional ale
funcţiei publice. (3) Drepturile salariale ale persoanelor care ocupă funcţii publice în condiţiile
alin. (2) se stabilesc potrivit salarizării funcţiilor publice în care au fost numite. ”
III. Stabilirea funcţiilor publice de execuţie de „consilier achiziţii publice” la Serviciul
achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor din cadrul Direcţiei Dezvoltare şi
bugete, prin schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului
activităţi de achiziţie publică mai mult de 50%, respectiv:
- 5 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior în consilier achiziţii
publice, clasa I, grad profesional superior (ID 206154, 206104, 453183, 496618,
496609)
- o funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional principal în consilier achiziţii
publice, clasa I, grad profesional principal (ID 496608)
- o funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent în consilier achiziţii
publice, clasa I, grad profesional asistent (ID 453179)
Articolul 610 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ prevede faptul că „autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca în termen de
maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să stabilească
funcţia publică/funcţiile publice de execuţie de consilier achiziţii publice prin schimbarea
denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie

publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice de
consilier achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii
aferente activităţii de achiziţii publice mai mult de 50%.”
IV. Transformarea unor posturi vacante, astfel:
x Transformarea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I,
grad profesional principal de la Serviciul juridic contencios din cadrul Direcţiei
juridică şi administraţie publică (ID 206086) în consilier juridic, clasa I, grad
profesional debutant.
x Transformarea postului de natură contractuală vacant de inspector de specialitate
gradul IA la Compartimentul întreţinere drumuri judeţene – Serviciul programe,
lucrări, întreţinere drumuri din cadrul Direcţiei gestionarea patrimoniului în
inspector de specialitate debutant.
În conformitate cu prevederile art. 409 alin. 3 lit. b şi c din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ „modificările intervenite în situaţia
funcţiilor publice se fac prin acte administrative emise în următoarele situaţii: (…)
b)transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau într-o
funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi
aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate. c)
modificarea calităţii posturilor în condiţiile prevăzute la art. 405-407. ”
Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
Având în vedere modificările legale menţionate mai sus se impune modificarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba, prin modificarea şi/sau completarea atribuţiilor specifice ale unor compartimente din
cadrul aparatului de specialitate.
Luând în considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul raport de
specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Şef birou,
Horaţiu Zaharia SUCIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la acordarea unui mandat special
reprezentantului UAT - Judeţul Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna august 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat
special reprezentantului UAT - Judeţul Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea
„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA;
- adresa nr. 3614/30 iulie 2019 a Societatății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA,
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 16301/30 iulie 2019;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a și alin. 2 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Paraschiva HORVAT în calitate de
reprezentant al UAT - Judeţul Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri
şi Poduri Locale Alba” SA, pentru negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță
financiari și nefinanciari ai consiliului de administrație.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează reprezentantul
Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale
Alba” SA, doamna Paraschiva HORVAT.
Art. 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, Societății
„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, doamnei Paraschiva HORVAT, Direcției juridică și relații
publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 168
Alba Iulia, 19 august 2019

Avizat pentru legalitate
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
¾ a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
¾ va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisie de specialitate: Comisiei de
specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 3
Administrație publică locală, juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 5
Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 17713/19 august 2019
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA

Expunere de motive
Consiliul Județean Alba este acționar unic la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba”
SA și exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, prin reprezentantul
mandatat. Potrivit OUG nr. 109/20111 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
cu modificările și completările ulterioare, are calitate de autoritate publică tutelară.
Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, nr.3/07.05.2019 a fost desemnat
Consiliul de administrație al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA.
Art.30 din ordonanța enunțată, prevede obligația Consiliului de administrație de a
elaborate și aprobat Planul de administrare pentru mandatul încredințat, în vederea realizării
indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Planului de
administrare și a Scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare, se negociază cu Adunarea
Generală a Acționarilor în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice
tutelare.
Descrierea situației actuale
Prin adresa nr.3614/30.07.2019, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba, sub
nr. 16301/30.07.2019, Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, a comunicat Planul de
administare și solicită convocarea Adunarii Generale a Acționarilor, în vederea negocierii și
aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinaciari rezultați din acesta.
Baza legală
- O.U.G. nr. 109/20111 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările și completările ulterioare;
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din Ordonanța de Urgență nr.57
/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de
consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean
sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 168/19
august 2019.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR
Nr. 17714/19 august 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
cu privire la acordarea unui mandat special
reprezentantului UAT - Judeţul Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în
data de 20 august 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” estimată a
avea loc în data de 27 august 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 168/19 august 2019 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat
special reprezentantului UAT - Judeţul Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea
„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA;
- adresa nr. 3614/30 iulie 2019 a Societatății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA,
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 16301/30 iulie 2019;
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI BUGETE
NR.17718/20.08.2019
Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA

Societatea ”Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA funcţionează ca persoană juridică cu
capital integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal executarea
lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi
exploatarea acestora).
Consiliul de administrație al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, desemnat
prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, nr.3/07.05.2019, a elaborate și aprobat Planul
de administrare pentru perioada 2019-2023, potrivit art.30 din OUG nr.109/20111 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
Indicatorii financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Planului de administrare și a Scrisorii
de așteptări a autorității publice tutelare, se negociază cu Adunarea Generală a Acționarilor în
termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare.
Prin adresa nr.3614/30.07.2019, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba, sub
nr. 16301/30.07.2019, Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, a comunicat Planul de
administare și solicită convocarea Adunarii Generale a Acționarilor, în vederea negocierii și
aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinaciari rezultați din acesta.
Consiliul Județean Alba, în calitate de autoritate publică tutelară și acționar unic la
Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, exercită toate drepturile acţionarului în numele
Judeţului Alba, prin reprezentantul mandatat.
Astfel, în baza hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.309 din 19 octombrie 2017 de
numire a reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor, propunem
acordarea unui mandat special doamnei Paraschiva HORVAT, reprezentant al Judeţului Alba,
pentru negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre
aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului
Alba în Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de
performanță financiari și nefinaciari.

Director executiv,
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcții
al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna august 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului
de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba;
- solicitarea nr. 3240 din 19 august 2019 a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba,
înregistrată cu nr. 17629 din 19 august 2019 la registratura Consiliului Județean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 44 alin. 4 şi anexa nr. 1 lit. c din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga”
Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 275 din 25 octombrie 2018 își încetează
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Bibliotecii
Judeţene „Lucian Blaga” Alba, va duce la îndeplinire prevederile 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 Judeţului Alba, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba,
administratorului public al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției
dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Nr. 169
Alba Iulia, 20 august 2019

Avizat pentru legalitate
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
¾ a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
¾ va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 169 /20 august 2019
STAT DE FUNCŢII
al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
Nr.
crt.
1
2-3
4
5
6
7
8-9
10
11-13
14
15
16
17
18
19
20-21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31-32

Denumirea funcţiei

Nivelul
Număr
studiilor
posturi
Contabil şef grad II
S
1
SECŢIA PRELUCRARE CARTE
Bibliotecar gradul IA
S
2
Bibliotecar debutant
S
1
Bibliotecar treapta IA
M
1
SECŢIA COPII
Bibliotecar gradul I
SSD
1
Bibliotecar treapta IA
M
1
SECŢIA ADULŢI
Bibliotecar gradul IA
S
2
Bibliotecar gradul I
SSD
1
SALA DE LECTURĂ
Bibliotecar gradul IA
S
3
Bibliotecar gradul II
S
1
SECŢIA METODICĂ ŞI ANIMAŢIE CULTURALĂ
Bibliotecar gradul II
S
1
SECŢIA PERIODICE
Bibliotecar debutant
S
1
FILIALA AMPOI
Bibliotecar gradul IA
S
1
FILIALA CETATE
Bibliotecar gradul IA
S
1
FILIALA CENTRU DE ZI
Bibliotecar treapta I
PL
1
SECŢIA INFORMATICĂ
Inginer de sistem gradul IA
S
2
SECŢIA BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIONET
Bibliograf gradul I
S
1
REDACŢIA „DISCOBOLUL”
Secretar de redacţie gradul II
S
1
Tehnoredactor gradul II
S
1
Redactor gradul I
S
1
RESURSE UMANE
Inspector de specialitate gradul IA
S
1
ADMINISTRATIV
Inspector de specialitate gradul IA
S
1
Secretar-dactilograf IA
M
1
DESERVIRE
Muncitor calificat I (Legător carte)
M
1
Şofer I
M
1
Îngrijitor
M
2
TOTAL POSTURI:
32
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 17719/20 august 2019
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii
al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
I. Expunere de motive
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, prin adresa nr. 3240 din 19 august 2019,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17629 din 19 august 2019, a solicitat
modificarea statului de funcţii în sensul transformării unor posturi ca urmare a promovării în
gradul profesional imediat superior de către personalul contractual din cadrul bibliotecii.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, președintele consiliului județean „întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului
judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi
regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor
publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 275 din 25 octombrie 2018 a fost aprobat
Statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 275 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea
modificării Statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 44 alin. 4 şi anexa nr. 1 lit. c din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019, cu modificările şi completările
ulterioare
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 169 din 20 august 2019.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR
Nr. 17721/20 august 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU – şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcții
al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în
data de 20 august 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” estimată a
avea loc în data de 27 august 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 169/20 august 2019 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului
de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba;
- solicitarea nr. 3240 din 19 august 2019 a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba,
înregistrată cu nr. 17629 din 19 august 2019 la registratura Consiliului Județean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 17729/20 august 2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii
al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul județean îndeplinește: “atribuţii
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului
judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de
interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului
judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul
de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului
judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor
autonome de interes judeţean”.
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 4 din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „organigrama şi statul de funcţii ale
bibliotecii se aprobă de către autoritatea sau instituţia finanţatoare, conform legii”.
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba a solicitat, prin adresa nr. 3240 din 19 august
2019, aprobarea modificării statului de funcţii, prin transformarea unor posturi, ca urmare a
finalizării examenului de promovare în grad profesional imediat superior, astfel:
- La Sala de lectură: transformarea postului de bibliotecar debutant în bibliotecar
gradul II.
- La Secţia Metodică şi animaţie culturală: transformarea postului de bibliotecar
debutant în bibliotecar gradul II.
Conform art. 31 alin. 2 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare „încadrarea şi promovarea
personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit
prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin
legi, hotărâri ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite,
după caz”, iar conform art. 31 alin. 4 din aceeaşi lege „în situaţia în care nu există un post
vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, grade sau trepte
profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este
încadrat într-unul de nivel imediat superior”.
Potrivit prevederilor art. 41 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare „promovarea personalului
contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post
vacant, iar, în situaţia în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului
din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior”.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
Şef birou,
Horaţiu Zaharia SUCIU

