
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 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă 

- Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1) 

 

  

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

Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1); 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 

Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - 

Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - 

Stremţ - Teiuş (DN 1), respectiv Cad. 1; Cad. 1.1; Cad. 2; Cad. 3; Cad. 3.1; Cad. 4; Cad. 5; Cad. 

5.1; Cad. 6; Cad. 7; Cad. 7.1; Cad. 8; Cad 8.1; Cad. 9; Cad. 9.1; Cad. 10; Cad. 11, documentaţii 

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

cu nr. 17142 din 12 august 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. 288 alin. 3 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; 

- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind 

organizarea administrativă a teritoriului României; 

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

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

 - 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 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - 

Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), având suprafaţa totală identificată de 

502009 mp., din care 193159 mp., intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 750C, km 0+012(0+000)=> km 0+605, în suprafaţă totală de 

5437 mp., intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la km 

0+603, având suprafața construita de 32 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750C: 



Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea 

Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al UAT - 

Comuna Sălciua, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 80 în Inventarul bunurilor care 

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

 Cad. 1.1 - Tronson DJ 750C, km 0+605=>km 0+661 Construcția C1 - pod la km 

0+633, având suprafața construită de 350 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca 

bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 778 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 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu 

Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ 

- Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Sălciua, în intravilan, parte 

din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 80 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

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

 Cad. 2 - Tronson DJ 750C, km 0+661=> km 8+183, în suprafaţă totală de 103856 mp., 

din care 36855 intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la km 

0+683, având suprafața construita de 27 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750C: 

Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea 

Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al UAT - 

Comuna Sălciua, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 80 în Inventarul bunurilor care 

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

 Cad. 3 - Tronson DJ 750C, km 8+183=> km 10+322, în suprafaţă totală de 29960 mp., 

din care 1126 intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la km 

10+321, având suprafața construita de 5 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750C: 

Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea 

Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al UAT - 

Comuna Sălciua, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 80 în Inventarul bunurilor care 

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

 Cad. 3.1 - Tronson DJ 750C, km 10+322=>km 10+331 Construcția C1 - pod la km 

10+326, 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 114 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 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu 

Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ 

- Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Ponor, în intravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 80 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

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

 Cad. 4 - Tronson DJ 750C, km 10+330=> km 14+136, în suprafaţă totală de 50770 

mp., din care 22407 intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la 

km 10+331, având suprafața construita de 5 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750C: 

Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea 

Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al UAT - 

Comuna Ponor, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 80 în Inventarul bunurilor care 

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

 Cad. 5 - Tronson DJ 750C, km 14+136=> km 20+054, în suprafaţă totală de 85752 

mp., din care 12720 intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750C: Sălciua de Sus 

(DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - 

Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 

Râmeţ, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 80 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 750C, km 20+054=>km 20+081 Terenul în suprafaţă de 587 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 750C: Sălciua de Sus 

(DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - 

Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 

Râmeţ, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 80 în Inventarul 



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

anexa nr. 1; 

 Cad. 6 - Tronson DJ 750C, km 20+081=> km 20+291, în suprafaţă totală de 2668 mp., 

din care 12034 extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 

75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de 

Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Râmeţ, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 80 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 

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

 Cad. 7 - Tronson DJ 750C, km 20+291=> km 28+706, în suprafaţă totală de 101939 

mp., din care 41425 intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la 

km 28+705, având suprafața construita de 19 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - 

Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al 

UAT - Comuna Stremţ, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 80 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 750C, km 28+706=>km 28+742 Construcția C1 - pod la km 

28+724, având suprafața construită de 368 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca 

bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 614 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 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu 

Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ 

- Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Stremţ, în intravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 80 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

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

 Cad. 8 - Tronson DJ 750C, km 20+291=> km 28+706, în suprafaţă totală de 28316 

mp., intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la km 28+743, 

având suprafața construita de 17 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 28+743, având 

suprafaţa construită de 8 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750C: Sălciua de Sus 

(DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - 

Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 

Stremţ, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 80 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

 Cad. 8.1 - Tronson DJ 750C, km 31+416=>km 31+435 Construcția C1 - pod la km 

31+426, având suprafața construită de 160 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca 

bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 321 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 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu 

Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ 

- Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Stremţ, în intravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 80 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

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

 Cad. 9 - Tronson DJ 750C, km 31+435=> km 35+346, în suprafaţă totală de 50380 

mp., din care 26062 intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului de la 

km 31+436, având suprafața construita de 18 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 35+345, 

având suprafaţa construită de 33 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750C: Sălciua de 

Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - 

Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 

Stremţ, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 80 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

 Cad. 9.1 - Tronson DJ 750C, km 31+416=>km 31+435 Construcția C1 - pod la km 

31+373, având suprafața construită de 566 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca 

bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 1100 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 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu 



Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ 

- Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Stremţ, în intravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 80 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

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

 Cad. 10 - Tronson DJ 750C, km 35+401=> km 37+382, în suprafaţă totală de 

27622mp., din care 4670 intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea podului 

de la km 51+403, având suprafața construita de 45 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - 

Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al 

UAT - Comuna Stremţ, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 80 în Inventarul 

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

anexa nr. 1; 

 Cad. 11 - Tronson DJ 750C, km 37+382=> km 38+416, în suprafaţă totală de 13823 

mp., din care 12655 intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750C: Sălciua de Sus 

(DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - 

Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Oraşul Teiuş, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 80 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/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 Aiud/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. 

                                              Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                         Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 170 

Alba Iulia, 22 august 2019 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 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; 

 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; 

 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  

 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.  17877/22 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 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă 

- Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1) 

 

 

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 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă 

- Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), ca 

bun aparţinând domeniului public al judeţului. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale 

în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), 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. 80. 

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 750C, 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. 17142/12 august 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. 288 alin. 3 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, asupra DJ 750C, 

documentații depuse și înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17142/12 

august 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.  170 din 22 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             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR 

Nr. 17880/22 august 2019 

 

 

 

 

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 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă 

- Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1) 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în 

data de 26 august 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” care va 

avea loc în data de 27 august 2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 170/22 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 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea 

Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1); 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 

Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - 

Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - 

Stremţ - Teiuş (DN 1), respectiv Cad. 1; Cad. 1.1; Cad. 2; Cad. 3; Cad. 3.1; Cad. 4; Cad. 5; Cad. 

5.1; Cad. 6; Cad. 7; Cad. 7.1; Cad. 8; Cad 8.1; Cad. 9; Cad. 9.1; Cad. 10; Cad. 11, documentaţii 

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

cu nr. 17142 din 12 august 2019. 

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 17882/22 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 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă 

- Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1) 

 

 

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 750C a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 80. 

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 750C, 

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 750C, km 0+012(0+000)=> km 

0+605, în suprafaţă totală de 5437 mp., intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând 

culeea podului de la km 0+603, având suprafața construita de 32 mp, aferent sectorului din 

drumul judeţean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - 

Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul 

administrativ al UAT - Comuna Sălciua, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 80 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 750C, km 0+605=>km 0+661 

Construcția C1 - pod la km 0+633, având suprafața construită de 350 mp se află în proprietatea 

UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața 

de 778 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 750C: Sălciua 

de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - 

Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 



Sălciua, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 80 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 750C, km 0+661=> km 8+183, în 

suprafaţă totală de 103856 mp., din care 36855 intravilan, pe care se află Construcția C1, 

reprezentând culeea podului de la km 0+683, având suprafața construita de 27 mp, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - 

Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat 

pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Sălciua, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 

nr. 80 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. 

nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 3 - Tronson DJ 750C, km 8+183=> km 10+322, 

în suprafaţă totală de 29960 mp., din care 1126 intravilan, pe care se află Construcția C1, 

reprezentând culeea podului de la km 10+321, având suprafața construita de 5 mp, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - 

Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat 

pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Sălciua, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 

nr. 80 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. 

nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 3.1 - Tronson DJ 750C, km 10+322=>km 10+331 

Construcția C1 - pod la km 10+326, 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 114 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 750C: Sălciua 

de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - 

Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 

Ponor, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 80 în Inventarul 

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

anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 4 - Tronson DJ 750C, km 10+330=> km 14+136, 

în suprafaţă totală de 50770 mp., din care 22407 intravilan, pe care se află Construcția C1, 

reprezentând culeea podului de la km 10+331, având suprafața construita de 5 mp, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - 

Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat 

pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Ponor, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 

nr. 80 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. 

nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 5 - Tronson DJ 750C, km 14+136=> km 20+054, 

în suprafaţă totală de 85752 mp., din care 12720 intravilan, aferent sectorului din drumul 

judeţean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - 

Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul 

administrativ al UAT - Comuna Râmeţ, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 80 în 

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

974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 5.1 - Tronson DJ 750C, km 20+054=>km 20+081 

Terenul în suprafaţă de 587 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 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - 

Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al 

UAT - Comuna Râmeţ, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 80 în 

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

974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 6 - Tronson DJ 750C, km 20+081=> km 20+291, 

în suprafaţă totală de 2668 mp., din care 12034 extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean 

DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - 

Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al 



UAT - Comuna Râmeţ, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 80 în Inventarul 

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

anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 7 - Tronson DJ 750C, km 20+291=> km 28+706, 

în suprafaţă totală de 101939 mp., din care 41425 intravilan, pe care se află Construcția C1, 

reprezentând culeea podului de la km 28+705, având suprafața construita de 19 mp, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - 

Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat 

pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Stremţ, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 

nr. 80 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. 

nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 7.1 - Tronson DJ 750C, km 28+706=>km 28+742 

Construcția C1 - pod la km 28+724, având suprafața construită de 368 mp se află în proprietatea 

UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața 

de 614 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 750C: Sălciua 

de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - 

Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 

Stremţ, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 80 în Inventarul 

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

anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 8 - Tronson DJ 750C, km 20+291=> km 28+706, 

în suprafaţă totală de 28316 mp., intravilan, pe care se află Construcția C1, reprezentând culeea 

podului de la km 28+743, având suprafața construita de 17 mp, C2 reprezintă culeea podului de 

la km 28+743, având suprafaţa construită de 8 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - 

Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al 

UAT - Comuna Stremţ, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 80 în Inventarul 

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

anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 8.1 - Tronson DJ 750C, km 31+416=>km 31+435 

Construcția C1 - pod la km 31+426, având suprafața construită de 160 mp se află în proprietatea 

UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața 

de 321 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 750C: Sălciua 

de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - 

Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 

Stremţ, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 80 în Inventarul 

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

anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 9 - Tronson DJ 750C, km 31+435=> km 35+346, 

în suprafaţă totală de 50380 mp., din care 26062 intravilan, pe care se află Construcția C1, 

reprezentând culeea podului de la km 31+436, având suprafața construita de 18 mp, C2 

reprezintă culeea podului de la km 35+345, având suprafaţa construită de 33 mp, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - 

Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat 

pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Stremţ, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 

nr. 80 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. 

nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 9.1 - Tronson DJ 750C, km 31+416=>km 31+435 

Construcția C1 - pod la km 31+373, având suprafața construită de 566 mp se află în proprietatea 

UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața 

de 1100 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 750C: Sălciua 

de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - 



Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna 

Stremţ, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 80 în Inventarul 

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

anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 10 - Tronson DJ 750C, km 35+401=> km 

37+382, în suprafaţă totală de 27622mp., din care 4670 intravilan, pe care se află Construcția C1, 

reprezentând culeea podului de la km 51+403, având suprafața construita de 45 mp, aferent 

sectorului din drumul judeţean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - 

Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat 

pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Stremţ, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 

nr. 80 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. 

nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 11 - Tronson DJ 750C, km 37+382=> km 

38+416, în suprafaţă totală de 13823 mp., din care 12655 intravilan, aferent sectorului din 

drumul judeţean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - 

Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1), situat pe teritoriul 

administrativ al UAT - Oraşul Teiuş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 80 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 750C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor - Valea Largă - Vale 

în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1). 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 

    

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Florin GHILEA 























































































































































































































ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea implementării Proiectului „SUPPORTING DEMOCRATIC  

UNION AND ACTIVE CITIZENSHIP IN DIGITAL ERA - Sprijinirea uniunii democratice şi 
a cetăţeniei active în era digitală - DIGITAL” selectat spre finanţare  

de către Comisia Europeană în cadrul Programului Europa pentru Cetăţeni,  
Măsura 2.2. Reţele de oraşe - faza 1, 2019 

 
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2019; 

  Luând în dezbatere: 
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea implementării 

Proiectului „SUPPORTING DEMOCRATIC UNION AND ACTIVE CITIZENSHIP IN DIGITAL 
ERA - Sprijinirea uniunii democratice si a cetăţeniei active în era digitală - DIGITAL” selectat 
spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Programului Europa pentru Cetăţeni, 
Măsura 2.2. Reţele de oraşe - faza 1, 2019;                                                                           

Ţinând cont de prevederile: 
- Informării privind aprobarea proiectului, transmisă de către managerul de proiect şi 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17363 din 13 august 2019; 
-  Ghidului Programului Europa pentru Cetăţeni, versiunea 2019; 
- Regulamentului (UE) nr. 390/2014 al Consiliului de instituire a programului Europa 

pentru cetățeni pentru perioada 2014-2020; 
- Regulamentului (UE) nr. 390/2014 al Consiliului de instituire a programului Europa 

pentru cetățeni pentru perioada 2014-2020; 
Având în vedere prevederile  art. 173 alin. 1 lit. b şi lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
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 implementarea Proiectului „SUPPORTING DEMOCRATIC UNION 
AND ACTIVE CITIZENSHIP IN DIGITAL ERA - Sprijinirea uniunii democratice si a 
cetăţeniei active în era digitală - DIGITAL” selectat spre finanţare de către Comisia Europeană 
în cadrul Programului Europa pentru Cetăţeni, Măsura 2.2. Reţele de oraşe - faza 1, 2019. 

Art. 2. Se asigură cheltuielile neeligibile aferente implementării proiectului în valoare de 
50000 lei.   

Art. 3. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, să 
semneze Memorandumul de cooperare cu liderul de parteneriat - Federaţia Municipiilor din 
Madrid, Spania, în vederea implementării proiectului. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică 
și administrație publică, 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. 171 
Alba Iulia,  22 august 2019 
 



Prezentul proiect de hotărâre: 
 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; 
 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; 
 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 – Serviciul accesare şi coordonare proiecte  din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 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. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  
Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA   
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  17894/22 august 2019 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului „SUPPORTING 
DEMOCRATIC UNION AND ACTIVE CITIZENSHIP IN DIGITAL ERA - Sprijinirea 

uniunii democratice şi a cetăţeniei active în era digitală - DIGITAL” selectat spre finanţare  
de către Comisia Europeană în cadrul Programului Europa pentru Cetăţeni,  

Măsura 2.2. Reţele de oraşe - faza 1, 2019 
 
 

I. Expunere de motive 
Cunoașterea politicilor publice de către cetățeni și facilitarea comunicării dintre factorii 

de decizie și cetățeni reprezintă valori fundamentale pentru viitorul democrației europene. 
Programul Europa pentru Cetățeni oferă tuturor cetățenilor europeni, autorități publice 

locale, organizații, instituții, posibilitatea de a se implica în proiecte comune care consolidează 
ideea de apartenență la spațiul comunitar, solidaritatea, democrația și promovează cetățenia 
europeană activă. 

În condițiile în care, în noua eră digitală, fenomene negative precum apariția știrilor false 
și dezinformarea pot denatura regulile democrației, pentru autoritățile publice locale devine 
importantă cunoașterea mediului social-media în vederea facilitării consultării și comunicării 
către  cetățeni cu privire la politicile publice promovate pentru a asigura o bună guvernanță.   

Proiectul „SUPPORTING DEMOCRATIC UNION AND ACTIVE CITIZENSHIP IN 
DIGITAL ERA - Sprijinirea uniunii democratice si a cetăţeniei active în era digitală – 
DIGITAL”, aprobat spre finanțare în cadrul Programului Europa pentru Cetățeni, va oferi 
autorităților publice locale, factorilor de decizie și cetățenilor din 15 țări europene, instrumente în 
vederea stimulării participării democratice și civice în era digitală.  

Consiliul Județean Alba este partener în cadrul consorțiului care a depus spre finanțare 
proiectul DIGITAL. Pentru dezvoltarea socio-economică durabilă a județului Alba, instituția este 
implicată activ în elaborarea și implementarea de strategii generale și sectoriale la nivel județean, 
dar și regional. În procesul decizional, Consiliul Județean Alba respectă principiile transparenței 
decizionale, consultării publice, cu scopul de a crește implicarea activă a cetățenilor județului 
Alba în acest proces.  

De asemenea, proiectul DIGITAL se încadrează în Strategia de dezvoltare a judeţului 
Alba pentru perioada 2014-2020, răspunzând obiectivului prioritar 4.2: Încurajarea și 
dezvoltarea implicării civice în luarea deciziilor. Astfel, proiectul propune identificarea și 
încurajarea formelor de consultare cu cetățenii în problemele ce țin de dezvoltarea durabilă a 
comunităților locale, în cadrul unui parteneriat teritorial extins la nivel european. 

 
II. Descrierea situației actuale 
Proiectul „SUPPORTING DEMOCRATIC UNION AND ACTIVE CITIZENSHIP IN 

DIGITAL ERA - Sprijinirea uniunii democratice si a cetăţeniei active în era digitală - 
DIGITAL” a fost depus spre finanţare în luna martie 2019, de către Federaţia Municipiilor din 
Madrid, Spania, în cadrul Programului Europa pentru Cetăţeni, Măsura 2.2. Reţele de oraşe - 
faza 1, 2019.  

Proiectul a fost depus în parteneriat de către 16 instituții și organizații (autorităţi publice 
locale şi regionale, universităţi, ONG-uri) din 15 ţări: Spania, Letonia, Polonia, Croaţia, Marea 
Britanie, Belgia, Italia, Franţa, Suedia, România, Slovenia, Bulgaria, Republica Cehă, Serbia şi 
Macedonia Din România, partener este Consiliul Județean Alba.  

Prin informarea privind aprobarea proiectului, transmisă prin e-mail de către managerul 
de proiect, înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr. 17363 din 13.08.2019, Consiliul 
Judeţean Alba este informat în legătură cu aprobarea proiectului de către Comisia Europeană în 
cadrul Programului Europa pentru Cetăţeni, Măsura 2.2. Reţele de oraşe - faza 1, 2019. 



Informarea cuprinde date referitoare la perioada de implementare, detalii privind semnarea 
contractului de finanţare de către liderul de parteneriat - Federaţia Municipiilor din Madrid, 
Spania, semnarea memorandumului de cooperare a fiecărui partener cu liderul de parteneriat, 
respectiv planificarea activităţilor proiectului.  

În perioada următoare va fi semnat contractul de finanțare de către liderul de parteneriat - 
Federaţia Municipiilor din Madrid, Spania cu Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și 
Cultură (EACEA) din cadrul Comisiei Europene şi, în luna septembrie 2019, memorandumul de 
cooperare de către fiecare partener cu liderul de parteneriat. Activitățile proiectului se vor 
desfășura în perioada 9 septembrie 2019 - 22 aprilie 2021 și vor aborda teme precum impactul 
culturii digitale asupra democrației, alegerile locale și europene și cetățenia europeană activă în 
era digitală.   

 
IV. Baza legală 

 - art. 173 alin. 1 lit b şi e, art.173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al Consiliului de instituire a programului Europa 
pentru cetățeni pentru perioada 2014-2020; 
 

V. Compatibilitatea cu legislația comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 

- Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al Consiliului de instituire a programului „Europa 
pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020; 

- Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 
18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 
1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a 
Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, 
PE/13/2018/REV/1, JO L 193, 30.7.2018. 

- Decizia C(2013) 7180 final a Comisiei de autorizare a folosirii costurilor unitare și a 
sumelor forfetare pentru programul „Europa pentru cetățeni”. 

 
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 județeni, de 
președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în 
condițiile legii, a fost inițiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  171/22 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                                 APROB 
JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                         Ion DUMITREL 
SECRETAR                                                                                       
Nr.  17896/22 august 2019 

 
 
 
 

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 
privind aprobarea implementării Proiectului „SUPPORTING DEMOCRATIC  

UNION AND ACTIVE CITIZENSHIP IN DIGITAL ERA - Sprijinirea uniunii democratice şi 
a cetăţeniei active în era digitală - DIGITAL” selectat spre finanţare  

de către Comisia Europeană în cadrul Programului Europa pentru Cetăţeni,  
Măsura 2.2. Reţele de oraşe - faza 1, 2019 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în 
data de 26 august 2019,  pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” care va 
avea loc în data de 27 august 2019. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 171/22 august 2019 şi are ataşat următorul 
document: referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea implementării 
Proiectului „SUPPORTING DEMOCRATIC UNION AND ACTIVE CITIZENSHIP IN DIGITAL 
ERA - Sprijinirea uniunii democratice si a cetăţeniei active în era digitală - DIGITAL” selectat 
spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Programului Europa pentru Cetăţeni, 
Măsura 2.2. Reţele de oraşe - faza 1, 2019;                                                                           

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA   
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
Direcția dezvoltare și bugete  
Serviciul accesare și coordonare proiecte 
Nr. 17911 /22.08.2019 

 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „SUPPORTING 

DEMOCRATIC UNION AND ACTIVE CITIZENSHIP IN DIGITAL ERA - Sprijinirea 
uniunii democratice si a cetăţeniei active în era digitală - DIGITAL” selectat spre finanţare 

de către Comisia Europeană în cadrul Programului Europa pentru Cetăţeni,  
Măsura 2.2. Reţele de oraşe - faza 1, 2019 

 
 
Programul Europa pentru Cetățeni este programul comunitar derulat de Agenția 

Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) din cadrul Comisiei Europene care 
își propune să promoveze cetățenia europeană activă prin implicarea societății civile în 
construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice și rememorarea unui trecut comun, pe 
aprofundarea dialogului intercultural și pe concepte precum toleranța, solidaritatea, democrația, 
egalitatea de șanse și înțelegerea reciprocă. 

Obiectivul general al Programului este acela de a acorda tuturor cetățenilor europeni 
posibilitatea de a se cunoaște, de a interacționa și de a se implica în proiecte comune, în vederea 
consolidării ideii de apartenență la spațiul comunitar. 

În cadrul  apelului  de proiecte deschis la începutul anului 2019, în cadrul Măsurii 2.2. 
Reţele de oraşe, Consiliul Judeţean Alba s-a alăturat iniţiativei unui consorţiu european 
coordonat de Federaţia Municipiilor din Madrid, Spania - organizaţie cu responsabilităţi în 
domeniul dezvoltării comunitare, pregătirii profesionale a funcţionarilor publici şi implementării 
de proiecte de interes local, în vederea promovării unui proiect comun care să aibă ca temă 
stimularea participării democratice şi civice în Europa, în era digitală. 

Consorţiul constituit în vederea accesării unei finanţări în cadrul acestui apel de proiecte 
cuprinde 16 instituţii şi organizaţii (autorităţi publice locale şi regionale, universităţi, ONG-uri) 
din 15 ţări europene: Spania, Letonia, Polonia, Croaţia, Marea Britanie, Belgia, Italia, Franţa, 
Suedia, România, Slovenia, Bulgaria, Republica Cehă, Serbia şi Macedonia.  

Ca urmare a depunerii cererii de finanţare, proiectul este al doilea din lista proiectelor 
câştigătoare, primind un grant în valoare de 148680 euro. 

Proiectul urmăreşte să ofere autorităţilor publice locale şi regionale europene, factorilor 
de decizie şi cetăţenilor din cele 15 ţări europene, instrumente în vederea stimulării participării 
democratice şi civice în Europa, în era digitală. 

Noile tehnologii, în special social media, facilitează democratizarea prin 
responsabilizarea cetăţenilor pentru a se exprima direct către factorii de decizie şi oferă ocazia 
formării unor noi mijloace de expresie. În acelaşi timp, fenomene negative precum apariţia 
ştirilor false şi dezinformarea pot denatura regulile democraţiei şi pot avea un impact negativ 
asupra viitorului Europei. În acest context, proiectul oferă un spaţiu colectiv pentru factorii de 
decizie şi cetăţeni din 15 ţări în vederea organizării de evenimente internaţionale şi alte activităţi 
pentru a stimula participarea democratică şi civică în Europa şi pentru a sprijini Uniunea 
democratică în era digitală. 

Activităţile proiectului se vor desfăşura în perioada 9 septembrie 2019 – 22 aprilie 2021 
şi vor aborda teme precum: 

- impactul culturii digitale asupra democraţiei (sprijinirea factorilor de decizie şi 
cetăţenilor în navigarea în mediu digital, o cât mai bună informare, cunoaştere a mediului social-
media ca elemente critice pentru a asigura o bună guvernanţă);  

- alegerile locale şi europene în era digitală (creşterea capacităţii de adaptare la 
dezinformare şi propagandă şi promovarea de acţiuni de combatere a acestora prin facilitarea 
comunicării dintre participanţi şi cunoaşterea politicilor, care reprezintă valori fundamentale 
pentru viitorul democraţiei europene);  



- participarea digitală (stimularea participării civice prin media, reducerea decalajului 
digital și participarea politică, moduri inovative de a participa la procesul decizional –                
e-consultare, e-guvernare, e-comunicare). 

Un grup de 1400 cetățeni din ţările partenere vor participa la desfăşurarea de evenimente 
locale şi internaționale, dezbateri publice, workshop-uri, formări. În urma evenimentelor vor fi 
publicate informaţii despre modul în care instituțiile publice din Europa (inclusiv instituțiile 
Uniunii Europene) pot funcționa în fața transformării digitale și cum pot fi sprijinite formele 
democratice de mobilizare civică de jos în sus, în era digitală. Proiectul își propune să 
disemineze informaţiile privind obiectivele şi activităţile desfăşurate către 35000 persoane. 

În ceea ce priveşte bugetul proiectului, conform Ghidului Programului, sunt alocate sume 
pentru organizarea evenimentelor transnaţionale pentru fiecare ţară organizatoare. Bugetul total 
al proiectului în valoare de 148680 euro va fi gestionat de către liderul de proiect, iar pentru 
organizaţiile partenere participante la activităţile transnaţionale se vor asigura cheltuielile 
aferente, cu menţiunea că, dacă apar costuri suplimentare, acestea vor fi acoperite din bugetul 
propriu al fiecărui partener aşa cum prevede Ghidul şi Contractul de grant ce va fi semnat cu 
Comisia Europeană. Activităţile organizate la nivel local vor fi susţinute de fiecare organizaţie 
parteneră implicată în proiect, în principal din bugetul propriu. Prin urmare,  prin proiectul de 
hotărâre se propune acoperirea din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Alba a cheltuielilor 
neeligibile aferente implementării proiectului în valoare de 50000 lei. 

Având în vedere că scopul şi obiectivele proiectului „SUPPORTING DEMOCRATIC 
UNION AND ACTIVE CITIZENSHIP IN DIGITAL ERA - Sprijinirea uniunii democratice si a 
cetăţeniei active în era digitală - DIGITAL” sunt în concordanţă cu priorităţile Consiliului 
Judeţean Alba în ceea ce priveşte transparenţa decizională, consultarea publică, cu scopul de a 
creşte implicarea activă a cetăţenilor judeţului Alba în procesul de elaborare şi implementare a 
politicilor publice, vă propunem inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea implementării 
proiectului „SUPPORTING DEMOCRATIC UNION AND ACTIVE CITIZENSHIP IN 
DIGITAL ERA - Sprijinirea uniunii democratice si a cetăţeniei active în era digitală - 
DIGITAL” selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Programului Europa 
pentru Cetăţeni, Măsura 2.2. Reţele de oraşe - faza 1, 2019.  
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a 

Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”, 
Secțiunea Editarea lucrărilor din sfera culturii scrise de interes public local și  

 Secțiunea Autori clasici - Opere alese  
 
 
 

 
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2019; 
Luând în dezbatere: 
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea 
culturii scrise”, Secțiunea Editarea lucrărilor din sfera culturii scrise de interes public local și 
Secțiunea Autori clasici, Opere alese; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 
- Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.G. nr. 51/1998  privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale, 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 aprobǎ Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a 
Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”, Secțiunea Editarea lucrărilor din 
sfera culturii scrise de interes public local și Secțiunea Autori clasici, Opere alese, conform 
anexelor nr. 1 şi nr. 2 - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 
 Art. 2. Se aprobă modelul Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării, 
conform anexelor nr. 3a şi nr. 3b - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 147/31 mai 2018 cu privire la  aprobarea Regulamentului 
privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programului „Susţinerea şi promovarea 
culturii scrise” și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării şi Hotărârea 
Consiliului Judeţean nr. 256/26 octombrie 2018 cu privire la  modificarea Regulamentului 
privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea 
culturii scrise” și  a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării. 
 Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor de cultură din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 



Art. 5. 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, Direcţiei juridică 
şi administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului investiții, dezvoltare, 
promovare patrimonială și managementul instituțiilor de cultură din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  
 
               AVIZAT, 
       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 172 
Alba Iulia, 22 august 2019 
 

Prezentul proiect de hotărâre: 
 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; 
 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; 
 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:  

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor de 
cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 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. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
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 nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 
Consiliului Județean Alba nr. 172/22 august 2019 

 
 

REGULAMENT 
privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a programului  

„Susţinerea şi promovarea culturii scrise” – Secțiunea Editarea lucrărilor din sfera culturii 
scrise de interes public local 

 
 

Capitolul 1. Dispoziţii generale 
 

Art. 1. Prezentul Regulament are ca scop stabilirea condițiilor, criteriilor și procedurii de 
finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”- Secțiunea Editarea lucrărilor 
din sfera culturii scrise de interes public local, finanţare acordată de Unitatea Administrativ 
Teritorială - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, denumit în continuare UAT - Judeţul 
Alba. 

Capitolul 2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare 
 
 Art. 2. Prezentul Regulament are la bază sau face referiri la următoarele acte normative: 

 Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise - 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 O.G. nr. 51/1998  privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Capitolul 3. Definirea termenilor 
 

Art. 3. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarea semnificaţie: 
 a.) autoritate finanţatoare – UAT - Judeţul Alba; 
 b.) finanţare nerambursabilă - alocare de fonduri, prevăzută distinct în bugetul autorităţii 
finanţatoare, pentru acoperirea parţială sau, după caz, integrală a cheltuielilor necesare producerii 
şi/sau exploatării de bunuri culturale; 
 c.) solicitant - editurile şi redacţiile publicaţiilor care depun o ofertă culturală; 
 d.) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în 
urma aplicării procedurilor privind acordarea finanţării nerambursabile; 
 e.) contractul de finanțare este contractul pe care autoritatea finanțatoare îl încheie cu 
beneficiarul în decursul unui an bugetar; 
 f.) cererea de finanţare - documentul completat de către solicitanţi în vederea obţinerii 
finanţării nerambursabile; 
 g.) cultura scrisă - domeniul de referinţă care cuprinde cărţi, reviste şi alte publicaţii, 
având caracter literar-artistic, tehnico-ştiinţific, editate pe orice fel de suport. 
 

Capitolul 4. Scop şi domeniu de aplicare 
 

Art. 4. (1) Scopul alocării de sume din bugetul local al Judeţului Alba este acela de a 
acorda sprijin financiar pentru editarea lucrărilor cuprinse în categoria culturii scrise, editate pe 
orice fel de suport, respectiv tipărite, audiobook, ebook, alt tip de suport. 

  (2) Prin cultură scrisă, în înţelesul Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi 
promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege 
domeniul de referinţă care cuprinde cărţi, reviste şi alte publicaţii, având caracter literar-artistic, 
tehnico-ştiinţific, editate pe orice fel de suport. 



(3) Finanţările nerambursabile acordate se utilizează numai pentru editarea 
lucrărilor din sfera culturii scrise, aşa cum sunt definite în prezentul Regulament şi care sunt de 
interes public local sau sunt cuprinse în planurile editoriale ale unor instituţii academice şi 
universitare îndeplinind totodată criteriile de eligibilitate. 
  (4) Suma alocată pentru finanţarea nerambursabilă conform prevederilor 
prezentului regulament este stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba de aprobare a 
bugetului pentru anul respectiv. 
  (5) Solicitanţii pot depune cerere de finanţare în cadrul unui an bugetar pentru o 
singură ofertă culturală/ autor, colectiv de autori. Aceştia pot solicita finanţare nerambursabilă 
pentru acelaşi domeniu de referinţă o singură dată în decursul unui an bugetar.  

6) Reeditările nu se finanţează, excepţie făcând doar lucrările ştiinţifice pentru 
care de la ultima ediţie au trecut minim 10 ani. 

(7) Finanţarea nerambursabilă se aprobă pentru ofertele culturale depuse in 
sesiunea de finanțare aferentă anului curent, respectiv până cel târziu la data de 15 noiembrie a 
fiecărui an calendaristic. 

(8) Valoarea maximă a finanţării este de 90% din valoarea totală eligibilă a 
lucrării editate pe orice fel de suport, diferenţa fiind constituită din cofinanţarea beneficiarului 
justificată prin extras de cont semnat şi ştampilat de banca emitentă, sau dovedită de beneficiar 
prin alte documente anexate cererii de finanţare, cum ar fi: contract de sponsorizare, donaţie etc. 

(9) Finanţarea lucrărilor scrise pentru care sunt alocate fonduri de UAT - Judeţul 
Alba prin programe similare nu este eligibilă. 

(10) Finanţarea nerambursabilă acordată de UAT - Judeţul Alba nu va putea fi 
folosită pentru acoperirea, de către un Solicitant, a cofinanţării sale într-un proiect cu finanţare 
publică românească (guvernamentală sau locală) sau din bugetul Uniunii Europene, a Băncii 
Mondiale etc. 

Capitolul 5. Finanţarea 
 

Art. 5. (1) Acordarea de finanţări nerambursabile este condiţionată de asigurarea sumei 
reprezentand cota de cofinanţare a beneficiarului în condiţiile stabilite de autoritatea finanţatoare. 
      (2) Beneficiarii vor identifica posibilităţile de atragere a altor surse de finanţare, 
încheind contracte în condiţiile legii. 

    (3) Sursele de finanţare atrase de beneficiar pot proveni şi din contracte de 
parteneriat încheiate cu persoane juridice de drept public ori privat, cu sau fără scop lucrativ. 

    (4) Acordarea de finanţări nerambursabile în conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament se face pe bază de selecţie a ofertelor culturale. 

     (5) Finanţările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate între 
autoritatea finanţatoare şi beneficiari. 

     (6) Finanţările nerambursabile se pot acorda în tranşe, prin virament bancar, din 
bugetul autorităţii finanţatoare în contul beneficiarului, pe bază de solicitare scrisă pentru fiecare 
tranşă. 

     (7) Cuantumul şi eşalonarea tranşelor se fac în baza unui grafic de finanţare, în 
funcţie de etapele de realizare, raportate la costurile şi/sau durata şi evoluţia în timp a 
activităţilor cuprinse în oferta culturală evaluată, şi se prevăd în contractul de finanţare. 

     (8) Tranşele se acordă în baza rapoartelor intermediare de activitate şi financiare 
însoţite de documentele justificative privind tranşa anterioară, prezentate de beneficiarul 
finanţării nerambursabile. 

     (9) Justificarea fiecărei tranşe acordate în baza contractului de finanţare 
nerambursabilă se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile şi au fost efectuate 
în perioada executării contractului. 

     (10) În termen de maxim 30 de zile de la finalizarea contractului de finanţare, 
beneficiarul este obligat să depună la sediul autorităţii finanţatoare documentele justificative 
pentru ultima tranşă însoţite de raportul final de activitate şi financiar. 

     (11) Nerespectarea de către beneficiari a obligaţiilor asumate prin contractele de 
acordare a finanţărilor nerambursabile atrage obligarea acestora la restituirea parţială sau 
integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală calculată la sumele acordate, în 
conformitate cu prevederile contractuale, în condiţiile legii. 

     (12) În urma verificării documentelor justificative pentru fiecare tranşă a 
rapoartelor de activitate şi financiare, autoritatea finanţatoare are obligaţia de a recupera de la 



beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele prevăzute la 
art. 9 alin. 1. 

     (13) Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanţărilor nerambursabile 
este supus controlului autorităţii finanţatoare, precum şi a celor cu atribuţii în domeniul 
controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale. 
 

Capitolul 6. Criterii de eligibilitate  
6.1. Criterii de eligibilitate ale solicitanţilor 

 
Art. 6. Pentru a fi eligibili în vederea finanțării, solicitanţii trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiţii: 
a.) Solicitantul are documentaţia de solicitare a finanţării completă; 
b.) Solicitantul care depune oferta culturală este editura sau redacţia unei publicaţii care 

funcţionează în condiţiile legilor din România;  
c.) Solicitantul nu a mai solicitat finanţare nerambursabilă pentru tipărirea aceleiaşi 

lucrări, din fondurile UAT - Judeţul Alba, în cursul anului bugetar de referinţă; 
d.) Solicitantul este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în 

conformitate cu prevederile legale; 
e.)  Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local; 
f.) Solicitantul a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare 

nerambursabilă anterioare încheiate cu UAT - Judeţul Alba. 
Art. 7. (1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiilor de 

participare la selecţie de către solicitanţi. 
(2) Autoritatea finanţatoare poate cere solicitantului toate documentele pe care le 

consideră necesare pentru verificarea respectării condiţiilor prevăzute la art. 6. 
 

6.2. Criterii de eligibilitate ale ofertelor culturale 
 
 Art. 8. Pentru a fi eligibile în vederea finanțării, ofertele culturale trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii: 

a.) Lucrarea pentru care se solicită finanţarea nu a mai fost editată. Excepţie fac lucrările 
ştiinţifice pentru care de la ultima ediţie au trecut minim 10 ani; 

b.) Lucrarea pentru care se solicită finanţarea face parte din domeniul cultură scrisă, în 
înţelesul Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise. 
 

6.3. Cheltuieli eligibile 
 

Art. 9. (1) Din finanţările nerambursabile acordate potrivit prezentului Regulament se pot 
acoperi cheltuieli cu editarea lucrărilor pe orice tip de suport: lucrări tipărite, audiobook, ebook, 
alt tip de suport. 

(2) Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor 
debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale beneficiarilor. 
  (3) Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de 
profit. 

(4) Cheltuielile eligibile din documentaţia de finanţare trebuie să respecte 
următoarele condiții: 

 a.) să fie efectuate în perioada executării contractului; 
 b.) să fie necesare pentru realizarea contractului; 
 c.) să fie dovedite prin originalele documentelor justificative. 
Art. 10. (1) Documentele necesare justificării cheltuielilor efectuate vor fi prezentate în 

copii ştampilate şi certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al 
beneficiarului, însoțite de un raport de activitate şi financiar, în termenele stabilite în contractul 
de finanțare. 
  (2) Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a solicita clarificări şi/ sau 
informaţii suplimentare precum şi de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de 
finanţare, cât şi ulterior finalizării contractului de finanțare. 

Art. 11. UAT - Județul Alba are dreptul de a cere solicitanţilor prezentarea de documente 
suplimentare care dovedesc îndeplinirea condițiilor și criteriilor, precum şi documente edificatoare 



care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/  atestare ori 
apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România; 

Art. 12.  UAT - Județul Alba are dreptul de a respinge cererea de finanțare a solicitanţilor 
care nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin acorduri de asociere/colaborare sau contracte de 
finanţare anterioare încheiate cu aceasta. 
 

Capitolul 7. Comisia de selecţie şi evaluare 
 

Art. 13. (1) Selecţia şi evaluarea ofertelor culturale se realizează de către o comisie 
constituită la nivelul autorităţii finanţatoare, denumită în continuare Comisia. 
          (2) Comisia este alcătuită dintr-un număr impar de membri, după cum urmează: 
      a.) reprezentanţi ai autorităţii finanţatoare; 
  b.) specialişti cu o experienţă de minimum 3 ani în domeniul în care îşi desfăşoară 
activitatea sau cu experienţă dobândită prin studii de licenţă sau master în domeniul de aplicare 
al prezentului Regulament. 
         (3) Specialiştii prevăzuţi la alin. 2 lit. b nu pot face parte din categoria 
personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare, iar 
numărul acestora trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanţilor autorităţii. 
         (4) Membrii Comisiei sunt numiţi prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Alba. 

Art. 14. Comisia stabileşte, pe baza criteriilor din prezentul Regulament, punctajul 
acordat pentru fiecare solicitant.  

Art. 15. (1) Comisia are următoarea componenţă: 
  1 membru din partea UAT - Judeţul Alba, desemnat de Președintele Consiliului Județean 
Alba; 

 1 membru din partea Filialei Alba – Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România; 
 1 membru din partea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, desemnat de managerul 
instituției; 
 1 membru din partea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, desemnat de managerul 
instituției; 
 1 membru din partea Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, desemnat de 
managerul instituției. 
  (2) Fiecare membru al Comisiei semnează o Declaraţie de imparţialitate (conform 
anexei nr. 7 a prezentului Regulament).  
  (3) În situaţia în care, în cursul lucrărilor Comisiei un membru constată că ar 
putea fi susceptibil de conflict de interese cu oferta culturală supusă dezbaterii, din varii motive, 
acesta are obligaţia să declare imediat acest lucru şi să se retragă de la evaluarea ofertei culturale 
în cauză. Locul său va fi luat de către unul dintre membrii de rezervă desemnaţi în acest sens. 
  (4) Calitatea de membru al Comisiei încetează de drept în caz de incompatibilitate 
sau la cererea membrului Comisiei, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba. 
  (5) Comisia se întruneşte de câte ori este nevoie, la convocarea scrisă a 
preşedintelui Comisiei cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de şedinţă. 

(6) Lucrările Comisiei sunt conduse de către un preşedinte numit prin Dispoziţia 
Președintelui Consiliului Județean Alba, dintre membrii Comisiei.  
  (7) Comisia îşi desfăşoară activitatea cu minim jumătate plus unu din membrii săi.  
  8) Hotărârile Comisiei se iau prin consens. În cazul în care nu există consens, 
preşedintele are vot hotărâtor. 

  (9) Desfăşurarea ședințelor Comisiei este consemnată în scris și asumată prin 
semnătură de către membrii acesteia. Cu acordul tuturor membrilor poate fi înregistrată 
desfășurarea ședințelor. 
   (10) Comisia stabileşte numărul total de exemplare ce vor intra în posesia 
autorităţii finanţatoare în funcţie de tirajul total al ofertei culturale depuse spre finanţare. 
 

Capitolul 8. Documentaţia de finanţare 
 

Art. 16. (1) Pentru a participa la selecţia de oferte culturale, solicitanţii trebuie să depună, 
în termenul stabilit de către UAT - Judeţul Alba, documentaţia de solicitare a finanţării. 



Documentaţia se întocmeşte în limba română şi se depune la registratura Consiliului Judeţean 
Alba.  
  (2) Documentaţia de finanţare trebuie să conţină următoarele: 
 1. Cerere de finanţare tip din partea solicitantului (conform anexei nr. 1 a prezentului 
Regulament); 
 2. Copie după actul de înfiinţare; 
 3. Raportul de activitate al ultimului an calendaristic. Pentru persoanele juridice nou 
înfiinţate se va depune raportul de activitate de la înfiinţare şi până la depunerea documentaţiei; 
 4. Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice; 
 5. Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local sau 
declarație pe proprie răspundere că nu este plătitor de impozit; 
 6. Situațiile financiare la data de 31 decembrie a anului precedent (bilanț prescurtat și 
cont prescurtat al rezultatului exercițiului financiar) – copie conformă cu originalul; 
 7. Nu se acceptă deviz completat doar cu suma globală. Orice cheltuială care nu se 
justifică din punct de vedere al Comisiei sau care este considerată de Comisie ca nefiind 
conformă cu realitatea, va fi declarată neeligibilă; 
 8. Manuscrisul în forma finală ce va fi supusă editării, în format fizic şi/ sau electronic; 
 9. Dovada solicitării/ existenţei ISBN-ului sau a ISSN-ului, după caz; 
 10. Declaraţie pe proprie răspundere, semnată în original, asupra originalităţii şi 
legalităţii textului (conform anexei nr. 3 a prezentului Regulament); 
 11. Referat de recenzie (conform anexei nr. 4 a prezentului Regulament) întocmit de un 
referent ştiinţific de specialitate din domeniul informaţiilor cuprinse în lucrarea pentru care se 
solicită finanţarea. Referatul va cuprinde la final recomandarea şi motivul pentru care referentul 
consideră că este necesară tipărirea lucrării; 
 12. Extras de cont semnat şi ştampilat de banca emitentă sau document justificativ depus 
de beneficiar prin care se face dovada existenţei sumei necesare cofinanţării; 
 13. Declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu UAT - Judeţul Alba, că nu 
are obligaţii de plată exigibile din anul anterior la UAT - Judeţul Alba, că nu face obiectul unei 
proceduri de dizolvare sau de lichidare ori că nu se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare, că nu se află în situația de nerespectare a 
dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii (conform 
anexei nr. 5 a prezentului Regulament); 
 14. Bugetul total al ofertei culturale depuse spre finanţare (conform anexei nr. 2 a 
prezentului Regulament) se întocmeşte şi se prezintă exclusiv în lei. 
  (3) Solicitanţii trebuie să păstreze un exemplar complet din documentaţia de 
solicitare a finanţării. 

(4) Toate documentele solicitate în copie vor purta sintagma „conform cu 
originalul” și vor fi semnate și ștampilate de către reprezentatul legal al solicitantului sau de 
către o persoană împuternicită legal de acesta. 
  (5) Documentele depuse în copie se vor prezenta în original la semnarea 
contractului de finanțare. 
  (6) UAT - Judeţul Alba își rezervă dreptul de a solicita orice document considerat 
relevant pentru acordarea finanțării și pentru verificarea modului în care a fost utilizată aceasta. 
  (7) Documentația de solicitare a finanţării se trimite prin poştă, mesagerie expresă 
sau se depune la registratura Consiliului Județean Alba, în plic închis cu menţiunea „Pentru 
finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor de sprijinire şi promovare a culturii scrise – 
Secțiunea Editarea lucrărilor din sfera culturii scrise de interes public local”, la adresa indicată 
mai jos: 

Consiliul Judeţean Alba 
Str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1 
510118, Alba Iulia 
Registratură, Cam. 6. 

    (8) Documentaţiile de solicitare a finanţării trimise prin orice alte mijloace (de 
exemplu prin fax, e-mail) sau  trimise la alte adrese, nu vor fi luate în considerare. 
    (9) Documentația de solicitare a finanţării depusă are caracter ferm şi obligatoriu 
din punct de vedere al conţinutului şi trebuie semnată, pe propria răspundere, de către 
reprezentatul legal al solicitantului sau de către o persoană împuternicită legal de acesta. 
          



Capitolul 9. Etapele procesului de finanţare nerambursabilă 
 

Art. 17. Finanţarea nerambursabilă pentru ofertele culturale se desfăşoară în următoarele 
etape: 
 a.) Depunerea cererii de finanţare însoţită de documentaţia aferentă; 
 b.) Verificarea cererii de finanţare însoţită de documentaţia aferentă, selecţia şi evaluarea 
ofertelor culturale; 
 c.) Comunicarea rezultatului privind verificarea cererii de finanţare însoţită de 
documentaţia aferentă, selecţia şi evaluarea ofertelor culturale; 
 d.) Întocmirea Contractului de finanţare. 
  

9.1. Verificarea din punct de vedere al eligibilităţii şi selecţia ofertelor culturale 
 

Art. 18. (1) Solicitantul are obligaţia de a furniza Comisiei toate clarificările şi/sau 
informaţiile suplimentare cerute în etapa de verificare şi selecţie a documentaţiei, în termen de 
maxim 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.  
     (2) Pentru a fi declarată eligibilă şi conformă, oferta culturală depusă în vederea 
obţinerii finanţării trebuie să conţină toată documentaţia solicitată prin prezentul Regulament.  
      (3) Oferta culturală depusă în vederea obţinerii finanţării se verifică de către 
Comisie, conform grilei de mai jos: 
Nr. 
Crt. Elemente de verificare şi selecţie Există Nu 

există Observaţii 

1. Cerere de finanţare tip din partea solicitantului    
2. Copie după actul de înfiinţare     
3. Raportul de activitate pentru ultimul an calendaristic. 

Pentru persoanele juridice nou înfiinţate se va depune 
raportul de activitate de la înfiinţare şi până la 
depunerea documentaţiei 

   

4. Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația 
Finanțelor Publice 

   

5. Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are 
datorii la bugetul local sau declarație pe proprie 
răspundere că nu este plătitor de impozit 

   

6. Situațiile financiare la data de 31 decembrie a anului 
precedent (bilanț prescurtat și cont prescurtat al 
rezultatului exercițiului financiar) - copie 

   

7. Oferta culturală însoţită de Deviz de cheltuieli     
8. Manuscrisul în forma finală ce va fi supusă editării, în 

format fizic şi/ sau electronic 
   

9. Declaraţie pe proprie răspundere, semnată în original, 
asupra originalităţii şi legalităţii textului 

   

10. Referat de recenzie al unui specialist    
11. Extras de cont semnat şi ştampilat de banca emitentă, 

sau document justificativ depus de beneficiar prin care 
se face dovada existenţei sumei necesare cofinanţării 

   

12. Bugetul total al ofertei culturale depuse spre finanţare    
13. Declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu 

cu UAT - Judeţul Alba, că nu are obligaţii de plată 
exigibile din anul anterior la UAT - Judeţul Alba, că nu 
face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de 
lichidare ori că nu se află deja în stare de dizolvare sau 
de lichidare în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, că nu se află în situația de nerespectare a 
dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a 
regulamentelor proprii, precum şi a legii. 

   

Rezultat: Admis/Respins 



     (4) În urma verificării şi selecţiei se întocmeşte lista cu rezultatele care va fi 
afişată pe site-ul Consiliului Judeţean Alba, fiecărui solicitant comunicându-i-se în scris 
rezultatul solicitării. 
     (5) Transmiterea incompletă a dosarului sau a informaţiilor solicitate determină 
respingerea dosarului în această etapa. 
 

9.2. Evaluarea şi acordarea finanţării 
 
 Art. 19. (1) Ofertele culturale declarate admise din punct de vedere al eligibilităţii, 
conform prevederilor art. 18, intra în etapa de evaluare și acordare a finanţării nerambursabile. 
     (2) Fiecare ofertă culturală este analizată în mod individual de toţi membrii 
Comisiei şi notată conform grilei de mai jos: 

Criteriul de evaluare Punctaj acordat Observaţii 
1. Justificarea şi relevanţa ofertei culturale 45 p din care:  
1.1. Justificarea şi oportunitatea ofertei 
culturale 

0 – 20 p  

1.2. Relevanţa ofertei culturale în raport cu 
priorităţile de finanţare ale autorităţii finanţatoare  

0 - 25 p  

2. Calitatea conţinutului şi a realizării tehnice 45 p din care:  
2.1. Coerenţa structurii şi calitatea conţinutului 
ofertei culturale 

0 – 20 p  

2.2. Calitatea realizării tehnice (calitatea 
prezentării grafice, a imaginilor, tehnoredactare 
etc.) 

0 – 25 p  

3. Structura bugetului 10 p din care:  
3.1. Fezabilitatea ofertei culturale (buget 
realist şi documentat) 

0 – 10 p  

TOTAL 100 P  
     (3) Punctajul necesar pentru acordarea finanţării nerambursabile este de minim 
50 puncte. 
     (4) În situaţia în care se constată diferenţe mai mari de 20 puncte între 
punctajele acordate de membrii Comisiei pentru aceeaşi ofertă culturală, va avea loc o reevaluare 
în plen a ofertei culturale. 
     (5) Lista ofertelor culturale propuse spre finanţare cuprinde totalitatea ofertelor 
culturale, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la epuizarea sumei alocate din 
bugetul Consiliul Judeţean Alba.  
 

9.3. Comunicarea rezultatului privind verificarea cererii de finanţare 
 

Art. 20. (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de 
atribuire sau derularea contractelor de finanţare se va face în formă scrisă. 
    (2) Orice document scris trebuie confirmat de primire și înregistrat, cu excepţia 
documentelor care confirmă primirea. 
 

10. Dispoziţii finale 
 

Art. 21. (1) Prevederile prezentului Regulament vor fi aplicate începând cu data aprobării 
prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 
     (2) Prezentul regulament poate fi modificat sau completat doar prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba. 
  

Art. 22. Prezentul regulament va fi afişat pe site-ul www.cjalba.ro 
 

11. Anexe la regulament 
 

Art. 23. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament: 
Anexa nr. 1 - Cerere de finanţare  
Anexa nr. 2 - Bugetul total al ofertei culturale depuse spre finanţare 

http://www.cjalba.ro/


Anexa nr. 3 - Declaraţie pe proprie răspundere  asupra originalităţii şi legalităţii textului 
Anexa nr. 4 - Referat de recenzie al unui specialist 
Anexa nr. 5 - Declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu UAT - Judeţul 

Alba, că nu are obligaţii de plată exigibile din anul anterior la UAT - Judeţul Alba, că nu face 
obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori că nu se află deja în stare de dizolvare 
sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, că nu se află în situația de 
nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a 
legii 

Anexa nr. 6 - Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în situaţia de dublă finanţare 
Anexa nr. 7 - Declaraţie de imparţialitate                                                          

        
 
               AVIZAT, 
       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 



     Anexa nr. 1 
                                                                               la Regulamentul privind condițiile, criteriile și  

                                                                    procedura de finanțare a programului  
           „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”  

Secțiunea Editarea lucrărilor din sfera culturii scrise de interes public local 
   

 
CERERE DE FINANŢARE 

 
A) Aplicantul:  
 
1. Solicitant: 
 

1. Denumirea solicitantului: 
2. Prescurtarea: 
3. Adresa: 
4. Alte date de identificare:Telefon: 
E-mail: 
Fax: 
Web: 
 

2. Date bancare: 
Denumirea băncii: 
Numărul de cont: 
Titular: 
Cod fiscal: 
 

3. Datele persoanei care are dreptul legal de a reprezenta solicitantul: 
 

1. Numele complet: 
2. Telefon: 
3. Fax: 
4. E-mail: 
 

4. Împuternicit legal (dacă este diferit de persoana de la punctul 3): 
 

1. Numele complet: 
2. Telefon: 
3. Fax: 
4. E-mail: 
 

 
B) Date privind oferta culturală: 
 

1. Titlul/Denumirea ofertei culturale: 
 
 
2. Descrierea ofertei culturale, a scopului și obiectivelor acesteia: 
 
 
3. Justificarea caracterului de anvergură și importanța pentru autoritatea finanţatoare a 
ofertei culturale: 
 
4. Suma solicitată autorităţii finanţatoare UAT Județul Alba necesară pentru 
implementarea ofertei culturale: 
 

 



C) Resurse umane şi financiare ale solicitantului: 
1. Resurse umane 

1.1.Număr de personal salariat – total 
1.2.Număr persoanelor implicate în implementarea ofertei culturale 

 
2. Resurse financiare 

2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total .......................lei , din care: 
- alocări de la bugetul UAT Județul Alba………….lei, 
- alocări de la bugetul altor autorități locale………..lei, 
- donaţii, sponsorizări ......................... lei,  
- venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, 

publicitate etc.) ......................... lei, 
- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei,  
- alte venituri ......................... lei , 

2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total ................ lei, din care: 
- alocări de la bugetul UAT Județul Alba………….lei, 
- alocări de la bugetul altor autorități locale………..lei, 
- donaţii, sponsorizări ......................... lei,  
- venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, 

publicitate etc.) ......................... lei  
- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei  
- alte venituri ......................... lei  

 
D) Parametrii de performanță 
 
1. Raportul de activitate al ultimului an calendaristic; pentru persoanele juridice nou 

înfiinţate raportul de activitate de la înfiinţare şi până la depunerea documentaţiei; 
 

2. Alte proiecte culturale implementate, lucrări ştiinţifice, cărţi, reviste etc. editate 
…………………………………………………………………………………… 

 
E) Alte documente: 
 

 
Nr. înregistrare/Data:   Reprezentantul legal al solicitantului, 
 

Numele și prenumele: 
        Semnătura: 
Ștampila solicitantului: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Anexa nr. 2  
la Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a 
programului "Susţinerea şi promovarea culturii scrise" Secțiunea 
Editarea lucrărilor din sfera culturii scrise de interes public local 

 
  Bugetul total al ofertei culturale depuse spre finanţare  
Oferta culturală ………………………………….. 

     

Nr.crt. Denumire indicator 

TOTAL 
  -lei- Contribuție autoritate 

finanţatoare  
-lei- 

Contribuție solicitant  
- lei - 

A B 1=2+3 2 3 
I FINANŢARE TOTALĂ (1+2) din care:       

1 Finanţare nerambursabilă       
2 Contribuţia Solicitantului       

II CHELTUIELI  TOTALE din care:       
1 Cheltuieli cu editarea lucrării scrise       

 
    

     

 

Bugetul total al ofertei culturale depuse spre 
finanţare 

PROCENT(%) 

  
 

FINANŢARE NERAMBURSABILĂ   
  

 
CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI   

  
    
    
    
 

Reprezentatul legal al solicitantului 
 

Responsabil financiar 

 
(nume, prenume și semnătură) 

 
(nume, prenume și semnătură) 

      



                                                                                          Anexa nr. 3 
                                                                               la Regulamentul privind condițiile, criteriile și  
                                                                    procedura de finanțare a programului  
                                                                                  „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” 

Secțiunea Editarea lucrărilor din sfera culturii scrise de interes public local 
 
 
 
 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 
 
 

 Subsemnatul ................................ cetățean ................................., născut la data de 
............................., în localitatea ................................., domiciliat în .......................,str. 
............................ nr. ........, bloc ........, scara ........,etaj ......, apart. ......., sector/județ......................, 
posesor al .................., seria ............nr. ........eliberat de.............................la data de ...................., 
cod numeric personal ......................................................., în calitate de reprezentant legal al 
solicitantului (persoană juridică) ........................................................... cu datele de 
identificare......................................./sediu....................................................................................... , 
 în calitate de solicitant al finanțării ............................................... 
 
 Cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal (Legea nr. 286/2009) cu modificările și 
completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că lucrarea 
pentru care se solicită finanțarea face parte din domeniul cultură scrisă, în înțelesul Legii 
nr.186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise. 
 
 Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la ................................... pentru 
............................ . 
  
 
 
      REPREZENTANT  LEGAL,                                                       DATA 
      (nume, prenume și semnătura) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          Anexa nr. 4 
                                                                               la Regulamentul privind condițiile, criteriile și  
                                                                    procedura de finanțare a programului  
                                                                                  „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” 

Secțiunea Editarea lucrărilor din sfera culturii scrise de interes public local 
 
 
 
 

REFERAT RECENZIE 
 
 
 
1. Parte introductivă 
 
 
 
 
2. Rezumat indicativ 
 
 
 
 
3. Analiza SWOT a lucrării 
 
 
 
 
4. Judecăţi de valoare 
 
 
 
 
5. Caracterizări de formă şi fond 
 
 
 
 
6. Concluzii 
 
 
 
 

Referent, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         Anexa nr. 5 
                                                                               la Regulamentul privind condițiile, criteriile și  
                                                                    procedura de finanțare a programului  

           „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” 
Secțiunea Editarea lucrărilor din sfera culturii scrise de interes public local 

 
 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 
 
 

 Subsemnatul ................................ cetățean ................................., născut la data de 
............................., în localitatea ................................., domiciliat în ......................., str. 
............................ nr. ........, bloc ........, scara ........,etaj ......, apart. ......., sector/județ 
......................, posesor al .................., seria ............nr. ....................eliberat de 
.............................la data de ...................., cod numeric personal 
......................................................., în calitate de reprezentant legal al 
beneficiarului........................................................... cu datele de 
identificare......................................./sediu........................... . 
 Cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal (Legea nr. 286/2009) cu modificările și 
completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că 
....................................................(denumirea. beneficiarului). 
 - nu se află în litigiu cu UAT - Județul Alba; 
 - nu are obligații de plată exigibile din anul anterior la UAT - Județul Alba; 
 - nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 
 - nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a 
regulamentelor proprii, precum și a legii. 
   
 
 Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la ................................... pentru 
............................ . 
  
 
 
           REPREZENTANT  LEGAL,                                                              DATA 
           (nume, prenume și semnătura) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          Anexa nr. 6 
                                                                               la Regulamentul privind condițiile, criteriile și  
                                                                    procedura de finanțare a programului  

„Susţinerea şi promovarea culturii scrise” 
Secțiunea Editarea lucrărilor din sfera culturii scrise de interes public local 

 
 
 

 
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 
 
 

 Subsemnatul ................................ cetățean ................................., născut la data de 
............................., în localitatea ................................., domiciliat în .......................,str. 
............................ nr. ........, bloc ........, scara ........,etaj ......, apart. ......., sector/județ......................, 
posesor al .................., seria ............nr. ........eliberat de.............................la data de ...................., 
cod numeric personal ......................................................., în calitate de reprezentant legal al 
solicitantului (persoană juridică) ........................................................... cu datele de 
identificare......................................./sediu....................................................................................... , 
 în calitate de solicitant al finanțării ............................................... 
 Cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal (Legea nr.286/2009) cu modificările și 
completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că nu mă 
aflu /  ....................................................(denumirea solicitantului în cazul persoanei juridice ) în 
situația de  dublă finanțare nerambursabilă din bugetul local al Județului Alba. 
 
 Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la ................................... pentru 
............................ . 
  
 
 
      REPREZENTANT  LEGAL,                                                                   DATA 
      (nume, prenume și semnătura) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           Anexa nr. 7 
                                                                               la Regulamentul privind condițiile, criteriile și  
                                                                    procedura de finanțare a programului  

           „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” 
Secțiunea Editarea lucrărilor din sfera culturii scrise de interes public local 

 
 
 

 
DECLARAŢIE  
de imparţialitate 

 
Subsemnatul/subsemnata............................. 
CNP:........................................... 
Adresa:.........................................................., 
Loc nastere: ................................................... 
Data nasterii: ...................................................... 
 
Membru în Comisia de selecție și evaluare a ofertelor culturale  pentru  
 ........................................................ , numită prin ............................................nr. ....../.........2019  
 
la selecția și evaluarea ofertelor culturale organizată de UAT - Județul Alba prin CONSILIUL 
JUDETEAN ALBA. 
 

Declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 
 a.) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
solicitanți; 
 b.) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al 
unuia dintre solicitanți; 
 c.) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu 
persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al 
unuia dintre solicitanți; 
 d.) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de 
selecție/evaluare a ofertelor. 

În cazul în care pe parcursul derulării procesului selecție/evaluare mă voi afla în una 
dintre situaţiile menţionate mai sus, mă oblig să anunţ această situaţie imediat ce a apărut. 

Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului documentelor, 
precum şi asupra altor informaţii prezentate de către solicitanți, a caror dezvăluire ar putea aduce 
atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, 
precum şi asupra lucrărilor comisiei de selecție/evaluare. 

Înţeleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii voi suporta sancţiunile legii. 
  
Data ....................             Membru al comisiei de evaluare, 

             ………………… 
             (semnătură) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



         Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 
Consiliului Județean Alba nr. 172/22 august 2019 

 
 

REGULAMENT 
privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a programului  

„Susţinerea şi promovarea culturii scrise” – Secțiunea Autori clasici, Opere alese 
  
 

Capitolul 1. Dispoziţii generale 
 

Art. 1. Prezentul Regulament are ca scop stabilirea condițiilor, criteriilor și procedurii de 
finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”- Secțiunea Autori clasici, 
Opere alese, finanţare acordată de Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Alba, prin 
Consiliul Judeţean Alba, denumit în continuare UAT - Judeţul Alba. 
 

Capitolul 2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare 
 
  Art. 2. Prezentul Regulament are la bază sau face referiri la următoarele acte 
normative: 

 Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise - 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 O.G. nr. 51/1998  privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Capitolul 3. Definirea termenilor 
 

Art. 3. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarea semnificaţie: 
 a.) autoritate finanţatoare – UAT - Judeţul Alba; 
 b.) finanţare nerambursabilă - alocare de fonduri, prevăzută distinct în bugetul autorităţii 
finanţatoare, pentru acoperirea parţială sau, după caz, integrală a cheltuielilor necesare producerii 
şi/sau exploatării de bunuri culturale; 
 c.) solicitant - editurile şi redacţiile publicaţiilor care depun o ofertă culturală; 
 d.) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în 
urma aplicării procedurilor privind acordarea finanţării nerambursabile; 
 e.) contractul de finanțare este contractul pe care autoritatea finanțatoare îl încheie cu 
beneficiarul în decursul unui an bugetar; 
 f.) cererea de finanţare - documentul completat de către solicitanţi în vederea obţinerii 
finanţării nerambursabile; 
 g.) cultura scrisă - domeniul de referinţă care cuprinde cărţi, reviste şi alte publicaţii, 
având caracter literar-artistic, tehnico-ştiinţific, editate pe orice fel de suport. 
 

Capitolul 4. Scop şi domeniu de aplicare 
 

Art. 4. (1) Scopul alocării de sume din bugetul local al Judeţului Alba este acela de a 
acorda sprijin financiar pentru editarea lucrărilor cuprinse în categoria culturii scrise - Autori 
clasici, Opere alese, editate pe orice fel de suport, respectiv tipărite, audiobook, ebook, alt tip de 
suport. 

  (2) Prin cultură scrisă, în înţelesul Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi 
promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege 
domeniul de referinţă care cuprinde cărţi, reviste şi alte publicaţii, având caracter literar-artistic, 
tehnico-ştiinţific, editate pe orice fel de suport. 



(3) Finanţările nerambursabile acordate se utilizează numai pentru editarea 
lucrărilor din sfera culturii scrise, aşa cum sunt definite în prezentul Regulament şi sunt cuprinse 
în planurile editoriale ale unor instituţii academice şi universitare îndeplinind totodată criteriile 
de eligibilitate. 
  (4) Suma alocată pentru finanţarea nerambursabilă conform prevederilor 
prezentului regulament este stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba de aprobare a 
bugetului pentru anul respectiv. 
  (5) Solicitanţii pot depune cerere de finanţare în cadrul unui an bugetar pentru o 
singură ofertă culturală/ autor, colectiv de autori. Aceştia pot solicita finanţare nerambursabilă 
pentru acelaşi domeniu de referinţă o singură dată în decursul unui an bugetar.  

(6) Finanţarea nerambursabilă se aprobă pentru ofertele culturale depuse in 
sesiunea de finanțare aferentă anului curent, respectiv până cel târziu la data de 15 noiembrie a 
fiecărui an calendaristic. 

(7) Valoarea finanţării este de 100% din valoarea totală eligibilă a lucrării editate 
pe orice fel de suport. 

(8) Finanţarea lucrărilor scrise pentru care sunt alocate fonduri de UAT - Judeţul 
Alba prin programe similare nu este eligibilă. 

(9) Finanţarea nerambursabilă acordată de UAT - Judeţul Alba nu va putea fi 
folosită pentru acoperirea, de către un Solicitant, a cofinanţării sale într-un proiect cu finanţare 
publică românească (guvernamentală sau locală) sau din bugetul Uniunii Europene, a Băncii 
Mondiale etc. 

Capitolul 5. Finanţarea 
 

Art. 5. (1) Acordarea de finanţări nerambursabile în conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament se face pe bază de selecţie a ofertelor culturale. 
        (2) Finanţările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate între 
autoritatea finanţatoare şi beneficiari. 

       (3) Finanţările nerambursabile se pot acorda în tranşe, prin virament bancar, din 
bugetul autorităţii finanţatoare în contul beneficiarului, pe bază de solicitare scrisă pentru fiecare 
tranşă. 
        (4) Cuantumul şi eşalonarea tranşelor se fac în baza unui grafic de finanţare, în 
funcţie de etapele de realizare, raportate la costurile şi/sau durata şi evoluţia în timp a 
activităţilor cuprinse în oferta culturală evaluată, şi se prevăd în contractul de finanţare. 
        (5) Tranşele se acordă în baza rapoartelor intermediare de activitate şi financiare 
însoţite de documentele justificative privind tranşa anterioară, prezentate de beneficiarul 
finanţării nerambursabile. 
        (6) Justificarea fiecărei tranşe acordate în baza contractului de finanţare 
nerambursabilă se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile şi au fost efectuate 
în perioada executării contractului. 
        (7) În termen de maxim 30 de zile de la finalizarea contractului de finanţare, 
beneficiarul este obligat să depună la sediul autorităţii finanţatoare documentele justificative 
pentru ultima tranşă însoţite de raportul final de activitate şi financiar. 
        (8) Nerespectarea de către beneficiari a obligaţiilor asumate prin contractele de 
acordare a finanţărilor nerambursabile atrage obligarea acestora la restituirea parţială sau 
integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală calculată la sumele acordate, în 
conformitate cu prevederile contractuale, în condiţiile legii. 
        (10) În urma verificării documentelor justificative pentru fiecare tranşă a 
rapoartelor de activitate şi financiare, autoritatea finanţatoare are obligaţia de a recupera de la 
beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele prevăzute la 
art. 9 alin. 1. 
        (11) Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanţărilor 
nerambursabile este supus controlului autorităţii finanţatoare, precum şi a celor cu atribuţii în 
domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale. 
 

 
 
 
 



Capitolul 6. Criterii de eligibilitate  
6.1. Criterii de eligibilitate a solicitanţilor 

 
Art. 6. Pentru a fi eligibili în vederea finanțării, solicitanţii trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiţii: 
a.) Solicitantul are documentaţia de solicitare a finanţării completă; 
b.) Solicitantul care depune oferta culturală este editura sau redacţia unei publicaţii care 

funcţionează în condiţiile legilor din România;  
c.) Solicitantul nu a mai solicitat finanţare nerambursabilă pentru tipărirea aceleiaşi 

lucrări, din fondurile UAT - Judeţul Alba, în cursul anului bugetar de referinţă; 
d.) Solicitantul este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în 

conformitate cu prevederile legale; 
e.) Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local; 
f.) Solicitantul a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare 

nerambursabilă anterioare încheiate cu UAT - Judeţul Alba. 
Art. 7. (1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiilor de 

participare la selecţie de către solicitanţi. 
(2) Autoritatea finanţatoare poate cere solicitantului toate documentele pe care le 

consideră necesare pentru verificarea respectării condiţiilor prevăzute la art. 6. 
 

6.2. Criterii de eligibilitate a ofertelor culturale 
 
 Art. 8. Pentru a fi eligibile în vederea finanțării, ofertele culturale trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii: 
 a.) Lucrarea pentru care se solicită finanţarea se încadrează în Secținea Autori clasici, 
Opere alese, editate pe orice fel de suport, respectiv tipărite, audiobook, ebook, alt tip de suport; 
 b.) Lucrarea pentru care se solicită finanţarea face parte din domeniul cultură scrisă, în 
înţelesul Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise. 
 

6.3. Cheltuieli eligibile 
 

Art. 9. (1) Din finanţările nerambursabile acordate potrivit prezentului Regulament se pot 
acoperi cheltuieli cu editarea lucrărilor pe orice fel de suport: lucrări tipărite, audiobook, ebook, 
alt tip de suport. 

(2) Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor 
debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale beneficiarilor. 
  (3) Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de 
profit. 

4) Cheltuielile eligibile din documentaţia de finanţare trebuie să respecte 
următoarele condiții: 

a.) să fie efectuate în perioada executării contractului; 
b.) să fie necesare pentru realizarea contractului; 
c.) să fie dovedite prin originalele documentelor justificative. 
Art. 10. (1) Documentele necesare justificării cheltuielilor efectuate vor fi prezentate în 

copii ştampilate şi certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al 
beneficiarului, însoțite de un raport de activitate şi financiar, în termenele stabilite în contractul 
de finanțare. 
    2) Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a solicita clarificări şi/sau 
informaţii suplimentare precum şi de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de 
finanţare, cât şi ulterior finalizării contractului de finanțare. 

Art. 11. UAT - Județul Alba are dreptul de a cere solicitanţilor prezentarea de documente 
suplimentare care dovedesc îndeplinirea condițiilor și criteriilor, precum şi documente edificatoare 
care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/  atestare ori 
apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România; 

Art. 12.  UAT - Județul Alba are dreptul de a respinge cererea de finanțare a solicitanţilor 
care nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin acorduri de asociere/colaborare sau contracte de 
finanţare anterioare încheiate cu aceasta. 
 



Capitolul 7. Comisia de selecţie şi evaluare 
 

Art. 13. (1) Selecţia şi evaluarea ofertelor culturale se realizează de către o comisie 
constituită la nivelul autorităţii finanţatoare, denumită în continuare Comisia. 
         (2) Comisia este alcătuită dintr-un număr impar de membri, după cum urmează: 
     a.) reprezentanţi ai autorităţii finanţatoare; 
 b.) specialişti cu o experienţă de minimum 3 ani în domeniul în care îşi desfăşoară 
activitatea sau cu experienţă dobândită prin studii de licenţă sau master în domeniul de aplicare 
al prezentului Regulament. 
        (3) Specialiştii prevăzuţi la alin. 2 lit. b nu pot face parte din categoria 
personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare, iar 
numărul acestora trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanţilor autorităţii. 
        (4) Membrii Comisiei sunt numiţi prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Alba. 

Art. 14. Comisia stabileşte, pe baza criteriilor din prezentul Regulament, punctajul 
acordat pentru fiecare solicitant.  

Art. 15. (1) Comisia are următoarea componenţă: 
  1 membru din partea UAT - Judeţul Alba, desemnat de Președintele Consiliului Județean 
Alba; 

 1 membru din partea Filialei Alba – Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România; 
 1 membru din partea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, desemnat de managerul 
instituției; 
 1 membru din partea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, desemnat de managerul 
instituției; 
 1 membru din partea Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, desemnat de 
managerul instituției. 
  (2) Fiecare membru al Comisiei semnează o Declaraţie de imparţialitate (conform 
anexei nr.6  a prezentului Regulament).  
  (3) În situaţia în care, în cursul lucrărilor Comisiei un membru constată că ar 
putea fi susceptibil de conflict de interese cu oferta culturală supusă dezbaterii, din varii motive, 
acesta are obligaţia să declare imediat acest lucru şi să se retragă de la evaluarea ofertei culturale 
în cauză. Locul său va fi luat de către unul dintre membrii de rezervă desemnaţi în acest sens. 
  (4) Calitatea de membru al Comisiei încetează de drept în caz de incompatibilitate 
sau la cererea membrului Comisiei, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba. 
  (5) Comisia se întruneşte de câte ori este nevoie, la convocarea scrisă a 
preşedintelui Comisiei cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de şedinţă. 

(6) Lucrările Comisiei sunt conduse de către un preşedinte numit prin Dispoziţia 
Președintelui Consiliului Județean Alba, dintre membrii Comisiei.  
  (7) Comisia îşi desfăşoară activitatea cu minim jumătate plus unu din membrii săi.  
  (8) Hotărârile Comisiei se iau prin consens. În cazul în care nu există consens, 
preşedintele are vot hotărâtor. 

  (9) Desfăşurarea ședințelor Comisiei este consemnată în scris și asumată prin 
semnătură de către membrii acesteia. Cu acordul tuturor membrilor poate fi înregistrată 
desfășurarea ședințelor. 
   (10) Comisia stabileşte numărul total de exemplare ce vor intra în posesia 
autorităţii finanţatoare în funcţie de tirajul total al ofertei culturale depuse spre finanţare. 
 

Capitolul 8. Documentaţia de finanţare 
 

Art. 16. (1) Pentru a participa la selecţia de oferte culturale, solicitanţii trebuie să depună, 
în termenul stabilit de către UAT - Judeţul Alba, documentaţia de solicitare a finanţării. 
Documentaţia se întocmeşte în limba română şi se depune la registratura Consiliului Judeţean 
Alba.  
  (2) Documentaţia de finanţare trebuie să conţină următoarele: 
 1. Cerere de finanţare tip din partea solicitantului (conform anexei nr. 1 a prezentului 
Regulament); 
 2. Copie după actul de înfiinţare; 



 3. Raportul de activitate al ultimului an calendaristic. Pentru persoanele juridice nou 
înfiinţate se va depune raportul de activitate de la înfiinţare şi până la depunerea documentaţiei; 
 4. Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice; 
 5. Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local sau 
declarație pe proprie răspundere că nu este plătitor de impozit; 
 6. Situațiile financiare la data de 31 decembrie a anului precedent (bilanț prescurtat și 
cont prescurtat al rezultatului exercițiului financiar) – copie conformă cu originalul; 
 7. Nu se acceptă deviz completat doar cu suma globală. Orice cheltuială care nu se 
justifică din punct de vedere al Comisiei sau care este considerată de Comisie ca nefiind 
conformă cu realitatea, va fi declarată neeligibilă; 
 8. Manuscrisul în forma finală ce va fi supusă editării, în format fizic şi/ sau electronic; 
 9. Dovada solicitării/ existenţei ISBN-ului sau a ISSN-ului, după caz; 
 10. Declaraţie pe proprie răspundere, din partea solicitantului, semnată în original, că are 
dreptul de editare/publicare a lucrării, care poate fi completată/susținută de alte documente 
doveditoare (conform anexei nr. 3 a prezentului Regulament); 
 11. Declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu UAT - Judeţul Alba, că nu 
are obligaţii de plată exigibile din anul anterior la UAT - Judeţul Alba, că nu face obiectul unei 
proceduri de dizolvare sau de lichidare ori că nu se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare, că nu se află în situația de nerespectare a 
dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii (conform 
anexei nr. 5 a prezentului Regulament); 
 14. Bugetul total al ofertei culturale depuse spre finanţare (conform anexei nr. 2 a 
prezentului Regulament) se întocmeşte şi se prezintă exclusiv în lei. 
  (3) Solicitanţii trebuie să păstreze un exemplar complet din documentaţia de 
solicitare a finanţării. 

(4) Toate documentele solicitate în copie vor purta sintagma „conform cu 
originalul” și vor fi semnate și ștampilate de către reprezentatul legal al solicitantului sau de 
către o persoană împuternicită legal de acesta. 
  (5) Documentele depuse în copie se vor prezenta în original la semnarea 
contractului de finanțare. 
  (6) UAT - Judeţul Alba își rezervă dreptul de a solicita orice document considerat 
relevant pentru acordarea finanțării și pentru verificarea modului în care a fost utilizată aceasta. 
  (7) Documentația de solicitare a finanţării se trimite prin poştă, mesagerie expresă 
sau se depune la registratura Consiliului Județean Alba, în plic închis cu menţiunea „Pentru 
finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor de sprijinire şi promovare a culturii scrise - 
Secțiunea Autori clasici, Opere alese”, la adresa indicată mai jos: 

Consiliul Judeţean Alba 
Str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1 
510118, Alba Iulia 
Registratură, Cam. 6. 

  (8) Documentaţiile de solicitare a finanţării trimise prin orice alte mijloace (de 
exemplu prin fax, e-mail) sau  trimise la alte adrese, nu vor fi luate în considerare. 
  (9) Documentația de solicitare a finanţării depusă are caracter ferm şi obligatoriu 
din punct de vedere al conţinutului şi trebuie semnată, pe propria răspundere, de către 
reprezentatul legal al solicitantului sau de către o persoană împuternicită legal de acesta. 
          

Capitolul 9. Etapele procesului de finanţare nerambursabilă 
 

Art. 17. Finanţarea nerambursabilă pentru ofertele culturale se desfăşoară în următoarele 
etape: 
 a.) Depunerea cererii de finanţare însoţită de documentaţia aferentă; 
 b.) Verificarea cererii de finanţare însoţită de documentaţia aferentă, selecţia şi evaluarea 
ofertelor culturale; 
 c.) Comunicarea rezultatului privind verificarea cererii de finanţare însoţită de 
documentaţia aferentă, selecţia şi evaluarea ofertelor culturale; 
 d.) Întocmirea Contractului de finanţare. 
  
 



9.1. Verificarea din punct de vedere al eligibilităţii şi selecţia ofertelor culturale 
 

Art. 18. (1) Solicitantul are obligaţia de a furniza Comisiei toate clarificările şi/sau 
informaţiile suplimentare cerute în etapa de verificare şi selecţie a documentaţiei, în termen de 
maxim 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.  
     (2) Pentru a fi declarată eligibilă şi conformă, oferta culturală depusă în vederea 
obţinerii finanţării trebuie să conţină toată documentaţia solicitată prin prezentul Regulament.  
     (3) Oferta culturală depusă în vederea obţinerii finanţării se verifică de către 
Comisie, conform grilei de mai jos: 
Nr. 
Crt. Elemente de verificare şi selecţie Există Nu 

există Observaţii 

1. Cerere de finanţare tip din partea solicitantului    
2. Copie după actul de înfiinţare     
3. Raportul de activitate pentru ultimul an calendaristic. 

Pentru persoanele juridice nou înfiinţate se va depune 
raportul de activitate de la înfiinţare şi până la 
depunerea documentaţiei 

   

4. Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația 
Finanțelor Publice 

   

5. Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are 
datorii la bugetul local sau declarație pe proprie 
răspundere că nu este plătitor de impozit 

   

6. Situațiile financiare la data de 31 decembrie a anului 
precedent (bilanț prescurtat și cont prescurtat al 
rezultatului exercițiului financiar) - copie 

   

7. Oferta culturală însoţită de Deviz de cheltuieli     
8. Manuscrisul în forma finală ce va fi supusă editării, în 

format fizic şi/ sau electronic 
   

9. Declaraţie pe proprie răspundere, din partea 
solicitantului, semnată în original, că are dreptul de 
editare/publicare a lucrării, care poate fi 
completată/susținută de alte documente doveditoare  

   

10. Bugetul total al ofertei culturale depuse spre finanţare    
11. Declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu 

cu UAT - Judeţul Alba, că nu are obligaţii de plată 
exigibile din anul anterior la UAT - Judeţul Alba, că nu 
face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de 
lichidare ori că nu se află deja în stare de dizolvare sau 
de lichidare în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, că nu se află în situația de nerespectare a 
dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a 
regulamentelor proprii, precum şi a legii. 

   

Rezultat: Admis/Respins 
     (4) În urma verificării şi selecţiei se întocmeşte lista cu rezultatele care va fi 
afişată pe site-ul Consiliului Judeţean Alba, fiecărui solicitant comunicându-i-se în scris 
rezultatul solicitării. 
     (5) Transmiterea incompletă a dosarului sau a informaţiilor solicitate determină 
respingerea dosarului în această etapa. 
 

9.2. Evaluarea şi acordarea finanţării 
 
 Art. 19. (1) Ofertele culturale declarate admise din punct de vedere al eligibilităţii, 
conform prevederilor art. 18, intra în etapa de evaluare și acordare a finanţării nerambursabile. 
     (2) Fiecare ofertă culturală este analizată în mod individual de toţi membrii 
Comisiei şi notată conform grilei de mai jos: 

Criteriul de evaluare Punctaj acordat Observaţii 
1. Justificarea şi relevanţa ofertei culturale 50 p din care:  
3.2. Justificarea şi oportunitatea ofertei 0 – 25 p  



culturale 
3.3. Relevanţa ofertei culturale în raport cu  
priorităţile de finanţare ale autorităţii finanţatoare  

0 - 25 p  

4. Calitatea  realizării tehnice 50 p din care:  
4.1. Calitatea realizării tehnice (calitatea 
prezentării grafice, a imaginilor, tehnoredactare 
etc.) 

0 – 50 p  

   
TOTAL 100 P  

     (3) Punctajul necesar pentru acordarea finanţării nerambursabile este de minim 
50 puncte. 
     (4) În situaţia în care se constată diferenţe mai mari de 20 puncte între 
punctajele acordate de membrii Comisiei pentru aceeaşi ofertă culturală, va avea loc o reevaluare 
în plen a ofertei culturale. 
     (5) Lista ofertelor culturale propuse spre finanţare cuprinde totalitatea ofertelor 
culturale, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la epuizarea sumei alocate din 
bugetul Consiliul Judeţean Alba.  
 

9.3. Comunicarea rezultatului privind verificarea cererii de finanţare 
 

Art. 20. (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de 
atribuire sau derularea contractelor de finanţare se va face în formă scrisă. 
    (2) Orice document scris trebuie confirmat de primire și înregistrat, cu excepţia 
documentelor care confirmă primirea. 
 

10. Dispoziţii finale 
 

Art. 21. (1) Prevederile prezentului Regulament vor fi aplicate începând cu data aprobării 
prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 
     (2) Prezentul regulament poate fi modificat sau completat doar prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba. 
 

Art. 22. Prezentul regulament va fi afişat pe site-ul www.cjalba.ro 
 

11. Anexe la regulament 
 

Art. 23. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament: 
Anexa nr. 1 - Cerere de finanţare  
Anexa nr. 2 - Bugetul total al ofertei culturale depuse spre finanţare 
Anexa nr. 3 - Declaraţie pe proprie răspundere, din partea solicitantului, semnată în 

original, că are dreptul de editare/publicare a lucrării, care poate fi completată/susținută de alte 
documente doveditoare  

Anexa nr. 4 - Declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu UAT - Judeţul 
Alba, că nu are obligaţii de plată exigibile din anul anterior la UAT - Judeţul Alba, că nu face 
obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori că nu se află deja în stare de dizolvare 
sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, că nu se află în situația de 
nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a 
legii 

Anexa nr. 5 - Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în situaţia de dublă finanţare 
Anexa nr. 6 - Declaraţie de imparţialitate                                                                

        
               AVIZAT, 
       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
 

 
 
 

http://www.cjalba.ro/


Anexa nr. 1 
                                                                               la Regulamentul privind condițiile, criteriile și  

                                                                    procedura de finanțare a programului  
           „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”  

Secțiunea Autori clasici, Opere alese  
   

 
CERERE DE FINANŢARE 

 
B) Aplicantul:  
 
5. Solicitant: 
 

1. Denumirea solicitantului: 
2. Prescurtarea: 
3. Adresa: 
4. Alte date de identificare:Telefon: 
E-mail: 
Fax: 
Web: 
 

6. Date bancare: 
Denumirea băncii: 
Numărul de cont: 
Titular: 
Cod fiscal: 
 

7. Datele persoanei care are dreptul legal de a reprezenta solicitantul: 
 

1. Numele complet: 
2. Telefon: 
3. Fax: 
4. E-mail: 
 

8. Împuternicit legal (dacă este diferit de persoana de la punctul 3): 
 

1. Numele complet: 
2. Telefon: 
3. Fax: 
4. E-mail: 
 

 
B) Date privind oferta culturală: 
 

1. Titlul/Denumirea ofertei culturale: 
 
 
2. Descrierea ofertei culturale, a scopului și obiectivelor acesteia: 
 
 
3. Justificarea caracterului de anvergură și importanța pentru autoritatea finanţatoare a 
ofertei culturale: 
 
4. Suma solicitată autorităţii finanţatoare UAT Județul Alba necesară pentru 
implementarea ofertei culturale: 
 

 



C) Resurse umane şi financiare ale solicitantului: 
1. Resurse umane 

1.1.Număr de personal salariat – total 
1.2.Număr persoanelor implicate în implementarea ofertei culturale 

 
2. Resurse financiare 

2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total .......................lei , din care: 
- alocări de la bugetul UAT Județul Alba………….lei, 
- alocări de la bugetul altor autorități locale………..lei, 
- donaţii, sponsorizări ......................... lei,  
- venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, 

publicitate etc.) ......................... lei, 
- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei,  
- alte venituri ......................... lei , 

2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total ................ lei, din care: 
- alocări de la bugetul UAT Județul Alba………….lei, 
- alocări de la bugetul altor autorități locale………..lei, 
- donaţii, sponsorizări ......................... lei,  
- venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, 

publicitate etc.) ......................... lei  
- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei  
- alte venituri ......................... lei  

 
D) Parametrii de performanță 
 
3. Raportul de activitate al ultimului an calendaristic; pentru persoanele juridice nou 

înfiinţate raportul de activitate de la înfiinţare şi până la depunerea documentaţiei; 
 

4. Alte proiecte culturale implementate, lucrări ştiinţifice, cărţi, reviste etc. editate 
…………………………………………………………………………………… 

 
E) Alte documente: 
 

 
Nr. înregistrare/Data:   Reprezentantul legal al solicitantului, 
 

Numele și prenumele: 
        Semnătura: 
Ștampila solicitantului: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Anexa nr. 2  
la Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de 
finanțare a programului "Susţinerea şi promovarea culturii scrise" 
Secțiunea Autori clasici, Opere alese  

 
  Bugetul total al ofertei culturale depuse spre finanţare  
Oferta culturală ………………………………….. 

     

Nr.crt. Denumire indicator 

TOTAL 
  -lei- 

Contribuție autoritate finanţatoare  
-lei- 

A B 1 2 

I FINANŢARE TOTALĂ:   
  
  

 

Finanţare nerambursabilă   
  
  

II CHELTUIELI  TOTALE din care:   
  
  

1 Cheltuieli cu editarea lucrării    
  
  

 
    

     
    
    
    
 

Reprezentatul legal al solicitantului 
 

Responsabil financiar 

 
(nume, prenume și semnătură) 

 
(nume, prenume și semnătură) 

      



                                                                                          Anexa nr. 3 
                                                                               la Regulamentul privind condițiile, criteriile și  
                                                                    procedura de finanțare a programului  
                                                                                  „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” 

Secțiunea Autori clasici, Opere alese 
 
 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 
 
 

 Subsemnatul ................................ cetățean ................................., născut la data de 
............................., în localitatea ................................., domiciliat în .......................,str. 
............................ nr. ........, bloc ........, scara ........,etaj ......, apart. ......., sector/județ......................, 
posesor al .................., seria ............nr. ........eliberat de.............................la data de ...................., 
cod numeric personal ......................................................., în calitate de reprezentant legal al 
solicitantului (persoană juridică) ........................................................... cu datele de 
identificare......................................./sediu....................................................................................... , 
 în calitate de solicitant al finanțării ............................................... 
 
 Cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal (Legea nr. 286/2009) cu modificările și 
completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că lucrarea 
pentru care se solicită finanțarea face parte din domeniul cultură scrisă, în înțelesul Legii 
nr.186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise și că avem dreptul de 
editare/publicare a lucrării …………………………………………; în acest scop atașăm și 
documentele doveditoare:…(dacă este cazul). 
 
 Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la ................................... pentru 
............................ . 
  
 
 
      REPREZENTANT  LEGAL,                                                       DATA 
      (nume, prenume și semnătura) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         Anexa nr. 4 
                                                                               la Regulamentul privind condițiile, criteriile și  

                                                                    procedura de finanțare a programului  
           „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” 

Secțiunea Autori clasici, Opere alese 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 
 
 

 Subsemnatul ................................ cetățean ................................., născut la data de 
............................., în localitatea ................................., domiciliat în ......................., str. 
............................ nr. ........, bloc ........, scara ........,etaj ......, apart. ......., sector/județ 
......................, posesor al .................., seria ............nr. ....................eliberat de 
.............................la data de ...................., cod numeric personal 
......................................................., în calitate de reprezentant legal al 
beneficiarului........................................................... cu datele de 
identificare......................................./sediu........................... . 
 Cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal (Legea nr. 286/2009) cu modificările și 
completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că 
....................................................(denumirea. beneficiarului). 
 - nu se află în litigiu cu UAT - Județul Alba; 
 - nu are obligații de plată exigibile din anul anterior la UAT - Județul Alba; 
 - nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 
 - nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a 
regulamentelor proprii, precum și a legii. 
   
 
 Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la ................................... pentru 
............................ . 
  
 
 
           REPREZENTANT  LEGAL,                                                              DATA 
           (nume, prenume și semnătura) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
 
 



 Anexa nr. 5 
                                                                               la Regulamentul privind condițiile, criteriile și  
                                                                    procedura de finanțare a programului  

„Susţinerea şi promovarea culturii scrise” 
Secțiunea Autori clasici, Opere alese 
 
 

 
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 
 
 

 Subsemnatul ................................ cetățean ................................., născut la data de 
............................., în localitatea ................................., domiciliat în .......................,str. 
............................ nr. ........, bloc ........, scara ........,etaj ......, apart. ......., sector/județ......................, 
posesor al .................., seria ............nr. ........eliberat de.............................la data de ...................., 
cod numeric personal ......................................................., în calitate de reprezentant legal al 
solicitantului (persoană juridică) ........................................................... cu datele de 
identificare......................................./sediu....................................................................................... , 
 în calitate de solicitant al finanțării ............................................... 
 Cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal (Legea nr.286/2009) cu modificările și 
completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că nu mă 
aflu /  ....................................................(denumirea solicitantului în cazul persoanei juridice ) în 
situația de  dublă finanțare nerambursabilă din bugetul local al Județului Alba. 
 
 Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la ................................... pentru 
............................ . 
  
 
 
      REPREZENTANT  LEGAL,                                                                   DATA 
      (nume, prenume și semnătura) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 
 



Anexa nr. 6 
                                                                               la Regulamentul privind condițiile, criteriile și  

                                                                    procedura de finanțare a programului  
           „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” 

Secțiunea Autori clasici, Opere alese 
 
 

 
DECLARAŢIE  
de imparţialitate 

 
Subsemnatul/subsemnata............................. 
CNP:........................................... 
Adresa:.........................................................., 
Loc nastere: ................................................... 
Data nasterii: ...................................................... 
 
Membru în Comisia de selecție și evaluare a ofertelor culturale  pentru  
 ........................................................ , numită prin ............................................nr. ....../.........2019  
 
la selecția și evaluarea ofertelor culturale organizată de UAT - Județul Alba prin CONSILIUL 
JUDETEAN ALBA. 
 

Declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 
 a.) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
solicitanți; 
 b.) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al 
unuia dintre solicitanți; 
 c.) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu 
persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al 
unuia dintre solicitanți; 
 d.) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de 
selecție/evaluare a ofertelor. 

În cazul în care pe parcursul derulării procesului selecție/evaluare mă voi afla în una 
dintre situaţiile menţionate mai sus, mă oblig să anunţ această situaţie imediat ce a apărut. 

Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului documentelor, 
precum şi asupra altor informaţii prezentate de către solicitanți, a caror dezvăluire ar putea aduce 
atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, 
precum şi asupra lucrărilor comisiei de selecție/evaluare. 

Înţeleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii voi suporta sancţiunile legii. 
  
Data ....................             Membru al comisiei de evaluare, 

             ………………… 
             (semnătură) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Anexa nr. 3a la Proiectul de hotărâre a 
Consiliului Județean Alba nr. 172/22 august 2019 

        ROMÂNIA        BENEFICIAR                                                    
UAT  - JUDEŢUL ALBA            ……………………………    
Consiliul Județean Alba      ……………………………                                                      
Nr. ___________/_____      Nr. ___________/_____                                                                     
                                                                                                                                                                                                                          
     CONTRACT-CADRU 

de finanțare a ofertelor culturale aferente programului  
„Susţinerea şi promovarea culturii scrise” din bugetul local al Județului Alba  
Secțiunea Editarea lucrărilor din sfera culturii scrise de interes public local 

 
Capitolul I - Părţile 

 
Autoritatea finanţatoare – UAT - JUDEŢUL ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. P-ţa Ion 

I.C. Brătianu, nr. 1, cod 510118, judeţul Alba, tel. 0258813380, fax 0258813325, e-mail: 
cjalba@cjalba.ro, CUI 4562583, cont _______________________deschis la Trezoreria Alba 
Iulia, reprezentată prin Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea finanţatoare, şi 

 
Beneficiarul – ________________________________________________ cu sediul în 

localitatea _______________________, str________________,  judeţul Alba, telefon 
____________, fax_________________, e-mail________________, cont 
____________________, deschis la __________________, CUI/CIF ___________________, 
certificat de identitate sportivă (CIS) nr. ________________________, reprezentată prin 
__________________________, denumită în continuare Beneficiar, 

 
 în baza dispoziţiilor Codului administrativ adoptat prin Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; a Legii 186/2003 privind susţinerea şi promovarea 
culturii scrise republicată, cu modificările şi completările ulterioare; a Legii nr. 273/2006  
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; a O.G. nr. 51/1998  
privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor si acţiunilor culturale, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 au convenit încheierea prezentului contract. 
  

Capitolul II - Obiectul contractului 
Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea din bugetul local al Județului 

Alba a ofertei culturale .............................   
 

Capitolul III - Durata contractului 
Art. 2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este 

valabil până la _____________, dar nu mai târziu de 28 decembrie __________. 
  

Capitolul IV – Valoarea contractului şi condițiile de acordare a finanțării 
 

Art. 3.  Valoarea finanțării acordate de autoritatea finanțatoare este de _________ lei. 
 Art. 4. Plata sumei de _________ , reprezentând finanţarea acordată de către UAT - 
Judeţul Alba se face pe baza solicitării scrise a beneficiarilor şi a facturilor emise, integral sau în 
mai multe tranșe. 
 

Capitolul V - Drepturile şi obligaţiile părţilor 
Art. 5. Beneficiarul are următoarele drepturi şi obligaţii: 
a.) să utilizeze suma prevăzută la art. 3 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente 

ofertei culturale și pentru categoriile de cheltuieli; 
b.) să asigure și să utilizeze sumele cuprinse în bugetul propriu aferent ofertei culturale 

pentru care a fost aprobată finanțarea, cel puțin la nivelul asumat prin cererea de finanțare; 

mailto:cjalba@cjalba.ro


c.) în cazul în care bugetul propriu aferent ofertei culturale al beneficiarului finanțării se 
situează sub nivelul asumat prin cererea de finanțare, valoarea prevăzută la art. 3 se va reduce 
corespunzător; 

d.) sumele acordate în cursul unui an bugetar vor fi decontate de către beneficiar până cel 
târziu la finele anului în curs; 

e.) sumele nedecontate până la sfârșitul anului în curs vor fi restituite de beneficiar în 
contul finanțatorului; 

f.) să permită persoanelor delegate de autoritatea finanţatoare, precum și organelor de 
control abilitate ale statului, să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor 
prevăzute la art. 3; 

g.) să pună la dispoziția autorității finanțatoare orice documente justificative care stau la 
baza efectuării cheltuielilor aferente ofertelor culturale finanțate; 

h.) să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului 
contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de 
control, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor 
legale în vigoare; 

i.) să pună la dispoziţia autorităţii finanţatoare un număr de _____ exemplare din oferta 
culturală tipărită în baza finanţării nerambursabile acordate; 

j.) să respecte prevederile actului constitutiv/actului de înființare şi ale statutului 
propriu/regulamentului de organizare și funcționare, după caz; 

k.) să nu facă acte, fapte sau declaraţii de natură să aducă atingere prestigiului şi imaginii 
finanţatorului; 

l.) să promoveze imaginea autorității finanțatoare în cadrul ofertelor culturale finanţate. 
Art. 6. Autoritatea finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii: 

 a.) să plătească suma prevăzută la art. 3 în baza solicitării scrise şi a facturii emise de 
beneficiar; 
     b.) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi 
modul de respectare a dispoziţiilor legale; 
     c.) în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, autoritatea 
finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau 
diminuarea sumei repartizate, după caz; 
 d.) autoritate finanțatoare are dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării 
contractului de finanțare, cât și ulterior finalizării ofertei culturale finanțate. 

e) autoritatea finanțatoare are dreptul de a publica gratuit pe site – ul oficial propriu sau al 
instituțiilor subordonate versiunea electronică a lucrării finanțate după 10 ani de la publicarea ei 
în formă scisă, perioada putând fi redusă cu acordul editurii și al autorului. 

 
Capitolul VI -  Răspunderea contractuală 

Art. 7. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor 
legale în vigoare. 

Capitolul VII - Rezilierea contractului 
Art. 8. (1) Contractul de finanţare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu îşi 

îndeplineşte, ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale. Notificarea va 
fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau 
îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale. 

 (2) Utilizarea alocaţiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul 
de finanţare este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti, 
beneficiarul urmând să fie obligat la plata daunelor-interese reprezentând atât contravaloarea 
finanţării cât şi beneficiul nerealizat, raportat la prejudiciile de imagine dar şi la cele materiale. 

 (3) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului de finanţare 
din vina sa, acesta este obligat ca în termen de 20 de zile de la data primirii notificării să restituie 
autorității finanțatoare toate sumele primite. 

 (4) Odată cu restituirea sumelor primite beneficiarul datorează dobânzi şi 
penalităţi de întârziere, calculate de la data achitării acestor sume de către autoritatea 
finanțatoare, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare. 
 Art. 9. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. 
 



Capitolul VIII – Litigii 
Art. 10. Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului 

contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a 
realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii. 

 
Capitolul IX – Modificarea şi încetarea contractului 

 Art. 11. Prezentul contract poate fi modificat prin act adițional cu acordul părților, fără a 
fi schimbate condiţiile iniţiale în baza cărora a fost acordată finanţarea nerambursabilă.   
 Art.12. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri: 
 a.) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; 
 b.) prin acordul părţilor; 
 c.) în urma ivirii unui caz de forţă majoră; 
 d.) imposibilitatea asigurării fondurilor băneşti de către autoritatea finanțatoare sau de 
către beneficiar. 
  

Capitolul IX - Dispoziţii finale 
Art. 13. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de autoritatea finanţatoare şi 

controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor efectuate de beneficiar în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind 
finanţele publice. 

Art. 14. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în 
norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ. 

Art. 15. Este interzisă cesiunea şi subcontractarea contractului sau a unor părţi din acesta. 
Art. 16. Toate documentele originale cu privire la implementarea ofertei culturale vor fi 

păstrate de beneficiar timp de 5 ani de la data încheierii prezentului contract. 
Art. 17. Lucrările scrise, finanţate prin programul „Susţinerea şi promovarea culturii 

scrise” nu pot fi comercializate. 
Art. 18. Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, dintre care două exemplare pentru 

autoritatea finanțatoare şi un exemplar pentru beneficiar. 
 

Capitolul IX – Anexele contractului 
 Art. 19. Fac parte integrantă din prezentul contract, următoarele anexe: 

a. Anexa nr. 1 -  Cerere de finanţare  
b. Anexa nr. 2 - Bugetul total al ofertei culturale depuse spre finanţare 
c. Acte adiționale, dacă este cazul. 

 
             AUTORITATE FINANŢATOARE,     BENEFICIAR, 
                        UAT Județul Alba  
                                    Președinte, 
                       Ion Dumitrel   
                                
  Administrator public, 
         Dan Mihai Popescu 
 

      Director executiv,                                               Contabil-şef/responsabil 
                             Marian Florin Aitai 
 
                               Director executiv 
                                 Liliana Negruț 
 
  Șef serviciu, 

Cornelia Făgădar 
 
                              Avizat C.F.P.P.                       
   

Avizat,  
                            Consilier juridic     

                      Întocmit, 



         Anexa nr. 3b la Proiectul de hotărâre a 
Consiliului Județean Alba nr. 172/22 august 2019 

        ROMÂNIA        BENEFICIAR                                                    
UAT  - JUDEŢUL ALBA            ……………………………    
Consiliul Județean Alba      ……………………………                                                      
Nr. ___________/_____      Nr. ___________/_____                                                                     
                                                                                                                                                                                                                          
     CONTRACT-CADRU 

de finanțare a ofertelor culturale aferente programului  
„Susţinerea şi promovarea culturii scrise” din bugetul local al Județului Alba  

Secțiunea Autori clasici, Opere alese 
 

Capitolul I - Părţile 
 

Autoritatea finanţatoare – UAT - JUDEŢUL ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. P-ţa Ion 
I.C. Brătianu, nr. 1, cod 510118, judeţul Alba, tel. 0258813380, fax 0258813325, e-mail: 
cjalba@cjalba.ro, CUI 4562583, cont _______________________deschis la Trezoreria Alba 
Iulia, reprezentată prin Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea finanţatoare, şi 

 
Beneficiarul – ________________________________________________ cu sediul în 

localitatea _______________________, str________________,  judeţul Alba, telefon 
____________, fax_________________, e-mail________________, cont 
____________________, deschis la __________________, CUI/CIF ___________________, 
certificat de identitate sportivă (CIS) nr. ________________________, reprezentată prin 
__________________________, denumită în continuare Beneficiar, 

 
 în baza dispoziţiilor Codului administrativ adoptat prin Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; a Legii 186/2003 privind susţinerea şi promovarea 
culturii scrise republicată, cu modificările şi completările ulterioare; a Legii nr. 273/2006  
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; a O.G. nr. 51/1998  
privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor si acţiunilor culturale, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 au convenit încheierea prezentului contract. 
  

Capitolul II - Obiectul contractului 
Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea din bugetul local al Județului 

Alba a ofertei culturale .............................   
 

Capitolul III - Durata contractului 
Art. 2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este 

valabil până la _____________, dar nu mai târziu de 28 decembrie __________. 
  

Capitolul IV – Valoarea contractului şi condițiile de acordare a finanțării 
 

Art. 3.  Valoarea finanțării acordate de autoritatea finanțatoare este de _________ lei. 
 Art. 4. Plata sumei de _________ , reprezentând finanţarea acordată de către UAT - 
Judeţul Alba se face pe baza solicitării scrise a beneficiarilor şi a facturilor emise, integral sau în 
mai multe tranșe. 

Capitolul V - Drepturile şi obligaţiile părţilor 
Art. 5. Beneficiarul are următoarele drepturi şi obligaţii: 
a.) să utilizeze suma prevăzută la art. 3 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente 

ofertei culturale și pentru categoriile de cheltuieli; 
b.) să asigure și să utilizeze sumele cuprinse în bugetul propriu aferent ofertei culturale 

pentru care a fost aprobată finanțarea, cel puțin la nivelul asumat prin cererea de finanțare; 

mailto:cjalba@cjalba.ro


c.) în cazul în care bugetul propriu aferent ofertei culturale al beneficiarului finanțării se 
situează sub nivelul asumat prin cererea de finanțare, valoarea prevăzută la art. 3 se va reduce 
corespunzător; 

d.) sumele acordate în cursul unui an bugetar vor fi decontate de către beneficiar până cel 
târziu la finele anului în curs; 

e.) sumele nedecontate până la sfârșitul anului în curs vor fi restituite de beneficiar în 
contul finanțatorului; 

f.) să permită persoanelor delegate de autoritatea finanţatoare, precum și organelor de 
control abilitate ale statului, să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor 
prevăzute la art. 3; 

g.) să pună la dispoziția autorității finanțatoare orice documente justificative care stau la 
baza efectuării cheltuielilor aferente ofertelor culturale finanțate; 

h.) să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului 
contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de 
control, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor 
legale în vigoare; 

i.) să pună la dispoziţia autorităţii finanţatoare un număr de _____ exemplare din oferta 
culturală tipărită în baza finanţării nerambursabile acordate; 

j.) să respecte prevederile actului constitutiv/actului de înființare şi ale statutului 
propriu/regulamentului de organizare și funcționare, după caz; 

k.) să nu facă acte, fapte sau declaraţii de natură să aducă atingere prestigiului şi imaginii 
finanţatorului; 

l.) să promoveze imaginea autorității finanțatoare în cadrul ofertelor culturale finanţate. 
Art. 6. Autoritatea finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii: 

 a.) să plătească suma prevăzută la art. 3 în baza solicitării scrise şi a facturii emise de 
beneficiar; 
     b.) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi 
modul de respectare a dispoziţiilor legale; 
     c.) în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, autoritatea 
finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau 
diminuarea sumei repartizate, după caz; 
 d.) autoritate finanțatoare are dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării 
contractului de finanțare, cât și ulterior finalizării ofertei culturale finanțate; 
 e) autoritatea finanțatoare are dreptul de a publica gratuit pe site – ul oficial propriu sau al 
instituțiilor subordonate versiunea electronică a lucrării finanțate după 10 ani de la publicarea ei 
în formă scisă, perioada putând fi redusă cu acordul editurii. 

Capitolul VI -  Răspunderea contractuală 
Art. 7. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor 
legale în vigoare. 

Capitolul VII - Rezilierea contractului 
Art. 8. (1) Contractul de finanţare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu îşi 

îndeplineşte, ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale. Notificarea va 
fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau 
îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale. 

 (2) Utilizarea alocaţiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul 
de finanţare este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti, 
beneficiarul urmând să fie obligat la plata daunelor-interese reprezentând atât contravaloarea 
finanţării cât şi beneficiul nerealizat, raportat la prejudiciile de imagine dar şi la cele materiale. 

 (3) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului de finanţare 
din vina sa, acesta este obligat ca în termen de 20 de zile de la data primirii notificării să restituie 
autorității finanțatoare toate sumele primite. 

 (4) Odată cu restituirea sumelor primite beneficiarul datorează dobânzi şi 
penalităţi de întârziere, calculate de la data achitării acestor sume de către autoritatea 
finanțatoare, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare. 
 Art. 9. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. 
 

 



Capitolul VIII – Litigii 
Art. 10. Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului 

contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a 
realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii. 

 
Capitolul IX – Modificarea şi încetarea contractului 

 Art. 11. Prezentul contract poate fi modificat prin act adițional cu acordul părților, fără a 
fi schimbate condiţiile iniţiale în baza cărora a fost acordată finanţarea nerambursabilă.   
 Art.12. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri: 
 a.) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; 
 b.) prin acordul părţilor; 
 c.) în urma ivirii unui caz de forţă majoră; 
 d.) imposibilitatea asigurării fondurilor băneşti de către autoritatea finanțatoare sau de 
către beneficiar. 

Capitolul IX - Dispoziţii finale 
Art. 13. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de autoritatea finanţatoare şi 

controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor efectuate de beneficiar în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind 
finanţele publice. 

Art. 14. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în 
norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ. 

Art. 15. Este interzisă cesiunea şi subcontractarea contractului sau a unor părţi din acesta. 
Art. 16. Toate documentele originale cu privire la implementarea ofertei culturale vor fi 

păstrate de beneficiar timp de 5 ani de la data încheierii prezentului contract. 
Art. 17. Lucrările scrise, finanţate prin programul „Susţinerea şi promovarea culturii 

scrise” nu pot fi comercializate. 
Art. 18. Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, dintre care două exemplare pentru 

autoritatea finanțatoare şi un exemplar pentru beneficiar. 
 

Capitolul IX – Anexele contractului 
 Art. 19. Fac parte integrantă din prezentul contract, următoarele anexe: 

d. Anexa nr. 1 -  Cerere de finanţare  
e. Anexa nr. 2 - Bugetul total al ofertei culturale depuse spre finanţare 
f. Acte adiționale, dacă este cazul. 

 
             AUTORITATE FINANŢATOARE,     BENEFICIAR, 
                        UAT Județul Alba  
                                    Președinte, 
                       Ion Dumitrel   
                                
  Administrator public, 
         Dan Mihai Popescu 
 

      Director executiv,                                               Contabil-şef/responsabil 
                             Marian Florin Aitai 
 
                               Director executiv 
                                 Liliana Negruț 
 
  Șef serviciu, 

Cornelia Făgădar 
 
                              Avizat C.F.P.P.                       
  Avizat,  
                            Consilier juridic     

                      Întocmit, 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 17900/22 august 2019 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și 

procedura de  finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”, 
Secțiunea Editarea lucrărilor din sfera culturii scrise de interes public local și  

 Secțiunea Autori clasici - Opere alese  
 

 
 
Având în vedere faptul că un factor esențial de dezvoltare al unei comunități este cultura, 

în anul 2018 Consiliul Județean Alba a aprobat Regulamentul privind condițiile, criteriile și 
procedura de  finanțare a programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”, în conformitate 
cu Legea 186 din 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, acest program derulându-se cu succes.  
 În anul 2019 este necesar și oportun ca acesta să se dezvolte, în sensul desfășurării pe 
două secțiuni și anume: Secțiunea Editarea lucrărilor din sfera culturii scrise de interes public 
local și Secțiunea Autori clasici, Opere alese, prin intermediul acestora dorind a se sprijini atât 
autori contemporani, precum și editarea/publicarea operelor sau a unor autori cunoscuți, cu 
scopul de a îi readuce în atenția publicului precum și de a încuraja editarea acestor opere pe orice 
tip de suport, astfel încât să devină accesibile unui număr cât mai mare de consumatori de 
cultură. 

În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare,  iniţiez prezentul proiectul de hotǎrâre 
privind aprobarea modificării și republicării Regulamentului privind condițiile, criteriile și 
procedura de  finanțare a programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” Secțiunea 
Editarea lucrărilor din sfera culturii scrise de interes public local și Secțiunea Autori clasici, 
Opere alese înregistrat cu nr. 172/22 august 2019 

 
 

PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                 APROB 
JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                         Ion DUMITREL 
SECRETAR                                                                                       
Nr.  17901/22 august 2019 

 
 
 
 

Către 
SERVICIUL INVESTIȚII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ȘI 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ  
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR 

 
 
 

 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 Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a 

Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”, 
Secțiunea Editarea lucrărilor din sfera culturii scrise de interes public local și  

 Secțiunea Autori clasici - Opere alese  
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în 
data de 26 august 2019,  pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” care va 
avea loc în data de 27 august 2019. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 172/22 august 2019 şi are ataşat următorul 
document: referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea 
culturii scrise”, Secțiunea Editarea lucrărilor din sfera culturii scrise de interes public local și 
Secțiunea Autori clasici, Opere alese.                                                                           

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA   
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială 
și managementul instituțiilor de cultură 
Nr. 18075/26 august 2019 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și 

procedura de  finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”, 
Secțiunea Editarea lucrărilor din sfera culturii scrise de interes public local și  

 Secțiunea Autori clasici - Opere alese  
 

 
 În anul 2018 Consiliul județean Alba a aprobat Regulamentul privind condițiile, criteriile 
și procedura de  finanțare a programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”, în 
conformitate cu Legea 186 din 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că un factor esențial de 
dezvoltare al unei comunități este cultura. 
 Art. 1, alin. 2 din Legea 186/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
definește cultura scrisă ca „domeniul de referință care cuprinde cărți, reviste și alte 
publicații, având caracter literar-artistic, tehnico-științific, editate pe orice fel de suport”. 
De asemenea la art. 4, alin. 1 al aceleiași legi se prevede că „Autoritățile administrației publice 
centrale și locale, precum și instituțiile publice pot acorda sprijin financiar, parțial sau integral, 
singure ori în parteneriat, pentru editarea unor publicații din categoria celor prevăzute la art.1”, 
iar la alin.2 se precizează că „Stabilirea publicațiilor pentru care urmează să se acorde sprijin 
financiar se face prin selecție de oferte în baza propunerilor comisiilor special constituite în acest 
scop, de către autoritățile sau instituțiile publice prevăzute la alin. (1); ofertele sunt formulate de 
edituri și de redacțiile publicațiilor”. 
 Astfel în urma derulării cu succes a acestui program al Consiliului județean Alba, se 
consideră necesar și oportun ca acesta să se dezvolte, în sensul desfășurării pe două secțiuni și 
anume: Secțiunea Editarea lucrărilor din sfera culturii scrise de interes public local și Secțiunea 
Autori clasici, Opere alese, prin intermediul acestora dorind a se sprijini atât autori 
contemporani, precum și editarea/publicarea operelor sau a unor autori cunoscuți, cu scopul de a 
îi readuce în atenția publicului precum și de a încuraja editarea acestor opere pe orice tip de 
suport, astfel încât să devină accesibile unui număr cât mai mare de consumatori de cultură. 
 Având în vedere cele de mai sus considerăm necesară și oportună aprobarea modificării 
și republicării Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a 
programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise” pe două secțiuni, respectiv:   
 

 Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a programului 
„Susţinerea şi promovarea culturii scrise” Secțiunea Editarea lucrărilor din sfera 
culturii scrise de interes public local  

 Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a programului 
„Susţinerea şi promovarea culturii scrise” Secțiunea Autori clasici, Opere alese  
 

așa cum acestea sunt prevăzute în anexele Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 
și republicării  Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a 
programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”. 
 

Administrator public, 
Dan Mihai POPESCU 

 
 
Șef serviciu, 
Fǎgǎdar Cornelia 

        



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 220/ 30 august 2018 privind 

stabilirea unor măsuri temporare, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 

69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2019; 

  Luând în dezbatere : 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 220/ 30 august 2018 privind stabilirea unor măsuri temporare, în vederea 

aducerii la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

  - adresa nr. 10051 /22 august 2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, înregistrată cu nr. 17865 din 22 august 2019 la registratura Consiliului Judeţean 

Alba; 

  Luând în considerare prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 220/30 august 2018 privind stabilirea unor 

măsuri temporare, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 69/2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 71/28 martie 2019 cu privire la modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 220/ 30 august 2018 privind stabilirea unor măsuri 

temporare, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 69/2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

-  Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

- H.G. nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul 

protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a 

finanţării acestor programe; 

-  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea 

calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

-  Ordinului  nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime 

de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 



 -Ordinului nr. 1680/2018 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru 

aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes 

naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea 

de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea 

dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea 

instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” şi „Înfiinţarea de servicii sociale în 

vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului 

către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”; 

 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. După art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 220/30 august 2018 privind 

stabilirea unor măsuri temporare, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 

69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un 

articol nou, articolul 1
2
, care va avea următorul conţinut: 

,,Art. 1
2
. „Beneficiarii ocrotiţi în unităţile rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi, 

care se decompensează şi nu mai pot fi îngrijiţi în unităţile respective, din cauza lipsei personalului 

de specialitate, vor putea fi transferaţi în cadrul Centrului de recuperare şi reabilitare 

neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilităţi Galda de Jos, în scopul însănătoşirii 

sau ameliorării stării de sănătate, doar dacă în locul acestora sunt transferaţi alţi beneficiari din 

cadrul Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilităţi 

Galda de Jos”. 

 

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

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

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

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Comisiei de Evaluare a  Persoanelor Adulte cu 

Handicap  Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete şi 

Compartimentului unități de asistență medicală, socială, învățământ special din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                Avizat pentru legalitate 

        VICEPREŞEDINTE,                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

            Dumitru  FULEA                Vasile BUMBU     

 

 

 

Înregistrat cu nr. 173 

Alba Iulia, 23 august 2019 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 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; 

 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; 

 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:  

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor de 

cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 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 

Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

Nr. 17952/23 august 2019 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba  

nr. 220/ 30 august 2018 privind stabilirea unor măsuri temporare, în vederea aducerii  

la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea  

Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

I. Expunere de motive 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

asumarea procesului de dezinstituţionalizare trebuie privită ca şi o prioritate pentru sistemul de 

protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi, concomitent cu diversificarea măsurilor de prevenire 

a instituţionalizării şi de susţinere a traiului în comunitate.  

Reducerea numărului instituţiilor de mari dimensiuni, înfiinţarea unor centre de tip 

respiro, centre de pregătire pentru o viaţă independentă, locuinţe protejate, centre de integrare 

pentru persoanele adulte cu handicap, în vederea promovării integrării sociale şi profesionale a 

acestora - reprezintă acţiuni prioritare la nivel naţional, pentru perioada 2014 – 2020, atragerea de 

fonduri europene venind astfel în întâmpinarea tranziţiei de la sistemul de îngrijire de tip 

rezidenţial către un sistem de servicii comunitare. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 220/30 august 2018 Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 220/30 august 2018 au fost aprobate măsuri temporare, în vederea aducerii la 

îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

În acest sens începând cu data de 1 septembrie 2018 s-a hotărât reducerea treptată a 

capacităţii Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud şi a 

Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilități 

Galda de Jos, în sensul că, în locul beneficiarilor care părăsesc oricare din cele două centre, nu 

vor fi instituţionalizate alte persoane. 

În vederea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 220/30 august 

2018 privind stabilirea unor măsuri temporare, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor 

O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba a demarat procedura de restructurare a două centre rezidenţiale pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi din structura proprie, care aveau în acel moment o capacitate mai 

mare de 50 de locuri, respectiv Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos, 

cu o capacitate de 270 locuri şi Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu 

dizabilități Abrud, cu o capacitate de 115 locuri. 

 În perioada septembrie – decembrie 2018 Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane 

adulte cu dizabilități Abrud a fost restructurat, au fost contractate servicii sociale cu furnizori 

privaţi, la finele lunii decembrie 2018 capacitatea centrului şi numărul de beneficiari ocrotiţi 

fiind de 50 de persoane adulte cu handicap. 

  Prin adresa nr. 3074/19 martie 2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, înregistrată cu nr. 5340 din 19 martie 2019 la registratura Consiliului Judeţean 

Alba, direcția ne aduce la cunoștință  că, în ceea ce privește C.I.A Abrud au fost îndeplinite 



prevederile art. 51 alin. 4 din Legea nr. 448/2006 (astfel cum au fost modificate prin O.U.G. nr. 

69/2018). 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 71/28 martie 2019 cu privire la modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 220/ 30 august 2018 privind stabilirea unor măsuri 

temporare, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 69/2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap a fost completată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 220/30 

august 2018 privind stabilirea unor măsuri temporare, în vederea aducerii la îndeplinire a 

prevederilor O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în sensul că a fost introdus un articol 

nou, articolul  1
1
cu următorul conţinut „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în 

locul beneficiarilor care părăsesc Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu 

dizabilități Abrud vor putea fi transferate alte persoane aflate cu măsură de protecţie în alte 

unităţi rezidenţiale, cu respectarea capacității maximale de 50  de beneficiari”. 

 Având în vedere faptul că în prezent, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba funcţionează 3 centre de îngrijire şi asistenţă, un centru de recuperare 

şi reabilitare neuropsihică pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi 12 locuinţe protejate 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi, în care sunt ocrotite şi persoane diagnosticate cu tulburări 

psihice şi/sau mentale care prezintă tulburări grave de comportament ce nu pot fi gestionate 

corespunzător şi ţinând cont de faptul că, în cadrul unităţilor rezidenţiale există beneficiari care 

suferă de tulburări psihice din cadrul psihopatiilor: schizofrenie paranoidă, psihoză discordantă care 

se pot decompensa prin manifestări de autoagresivitate, heteroagresivitate şi halucinaţii 

vizuale/auditive,  este necesar să existe o unitate care să le poată asigura tratament de 

specialitate şi supraveghere permanentă prin personalul de specialitate: medic şi asistenţi 

medicali cu experienţă profesională, precum cea a angajaţilor din cadrul Centrul de recuperare şi 

reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos. 

 

III. Reglementări anterioare 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 220/30 august 2018 privind stabilirea unor 

măsuri temporare, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 69/2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 71/28 martie 2019 cu privire la modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 220/ 30 august 2018 privind stabilirea unor măsuri 

temporare, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 69/2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 

  

 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

-  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

- H.G. nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul 

protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a 

finanţării acestor programe; 

-  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007, cu modificările 

şi completările ulterioare; 



- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea 

calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

-  Ordinul  nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de 

calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

 -Ordinul nr. 1680/2018 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru 

aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes 

naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea 

de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea 

dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea 

instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” şi „Înfiinţarea de servicii sociale în 

vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului 

către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”; 

 

V. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu influenţează bugetul judeţului şi implicit al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba în sensul creşterii cheltuielilor 

VIII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

La nivelul Comisiei de Evaluare a  Persoanelor Adulte cu Handicap  Alba şi Direcția 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.  

 

 

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.  173 din 23 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. 

 

VICEPREŞEDINTE 

Dumitru FULEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                              APROB 

JUDEŢUL ALBA                              VICEPREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                      Dumitru FULEA 

SECRETAR                                                                                       

Nr.  18087/26 august 2019 

 

 

 

 

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 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 220/ 30 august 2018 privind 

stabilirea unor măsuri temporare, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 

69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare 

  

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în 

data de 26 august 2019,  pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” care va 

avea loc în data de 27 august 2019. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 173/23 august 2019 şi are ataşat următoarele 

documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 220/ 30 august 2018 privind stabilirea unor măsuri temporare, în 

vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - adresa nr. 10051 /22 august 2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, înregistrată cu nr. 17865 din 22 august 2019 la registratura Consiliului Judeţean 

Alba.  

Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Compartiment unităţi medicale, asistenţă socială şi învăţământ special 

Nr. 18089 / 26.08.2019 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 220/ 30 

august 2018 privind stabilirea unor măsuri temporare, în vederea aducerii la îndeplinire a 

prevederilor O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asumarea 

procesului de dezinstituţionalizare trebuie privită ca şi o prioritate pentru sistemul de protecţie a 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, concomitent cu diversificarea măsurilor de prevenire a 

instituţionalizării şi de susţinere a traiului în comunitate.  

În deplin consens, Strategia Judeţeană în domeniul Asistenţei sociale şi a protecţiei copilului 

Alba îşi propune să promoveze investiția în procesul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu 

handicap, pe baza unei abordări integrate de către toate instituţiile şi autorităţile statului, în condițiile 

respectării drepturilor acestora, satisfacerii nevoilor acestora, precum și diversificarea serviciilor 

destinate persoanelor vârstnice cu sau fără handicap prin facilitarea accesului la servicii cât mai 

apropiate de mediul de provenienţă. 

Conform prevederilor art. 173 alin. 1 lit. d şi art. 173 alin. 5 lit. b din Ordonanţa de urgenţă 

privind Codul administrativ nr. 57/ 05.07.2019, Consiliul Judeţean, în exercitarea atribuţiilor privind 

gestionarea serviciilor publice din subordine, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 

sociale specializate pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 

familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 

  Astfel, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

Consiliul Judeţean Alba a demarat în a doua parte a anului 2018 procedura de restructurare a 

centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap ce funcţionează peste capacitatea prevăzută 

de noile modificări legislative. 

 În perioada septembrie – decembrie 2018 s-au evaluat nevoile specifice  tuturor beneficiarilor 

aflaţi în structurile rezidenţiale ale Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba, s-au completat Fişele de evaluare a beneficiarilor, s-au redactat Rapoartele sintetice specifice 

fiecărui centru, s-au completat Fişele centrelor rezidenţiale şi s-au întocmit Notele de fundamentare 

în vederea reorganizării centrelor rezidenţiale cu o capacitate de până la 50 de beneficiari, fiind 

transmise Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi în vederea avizării. 

 În prezent, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

funcţionează 3 centre de îngrijire şi asistenţă, un centru de recuperare şi reabilitare neuropsihică 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi 12 locuinţe protejate pentru persoane adulte cu dizabilităţi, 

în care sunt ocrotite şi persoane diagnosticate cu tulburări psihice şi/sau mentale care prezintă 

tulburări grave de comportament ce nu pot fi gestionate corespunzător. Astfel, având în vedere faptul 

că, în cadrul unităţilor rezidenţiale există beneficiari care suferă de tulburări psihice din cadrul 

psihopatiilor: schizofrenie paranoidă, psihoză discordantă care se pot decompensa prin manifestări 

de autoagresivitate, heteroagresivitate şi halucinaţii vizuale/auditive – este necesar să existe o unitate 

care să le poată asigura tratament de specialitate şi supraveghere permanentă prin personalul de 

specialitate: medic şi asistenţi medicali cu experienţă profesională precum cea a angajaţilor din 



cadrul Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilități 

Galda de Jos. 

 Ţinând cont de cele menţionate mai sus, considerăm necesară completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 220/ 30 august 2018 privind stabilirea unor măsuri temporare, în 

vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

Beneficiarii ocrotiţi în unităţile rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi, care se 

decompensează şi nu mai pot fi îngrijiţi în unităţile respective, din cauza lipsei personalului de 

specialitate, vor putea fi transferaţi în cadrul Centrului de recuperare şi reabilitare 

neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilităţi Galda de Jos, în scopul însănătoşirii sau 

ameliorării stării de sănătate, doar dacă în locul acestora sunt transferaţi alţi beneficiari din cadrul 

Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilităţi Galda de 

Jos”. 

Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 220/ 30 august 2018 privind stabilirea unor măsuri 

temporare, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost redactat, întruneşte condiţiile 

de legalitate şi oportunitate necesare supunerii dezbaterii şi aprobării Consiliului Judeţean Alba.  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba       

nr. 90/12 aprilie 2019  privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local 
 şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  
din venituri proprii, în anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna august 2019; 
Luând în dezbatere: 
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019  privind constituirea 
şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 
2019  privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b și art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;  
 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 
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 

 
H O T Ă RÂ R E 

 
 Art. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019  privind 

constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins: 

„Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2019 a sumei de 128.981,87 mii lei din excedentul 
bugetului local, rezultat la 31 decembrie 2018, astfel: 

  a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre 
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2019, suma de 4.203,15 
mii lei (ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare); 

  b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2019, suma 
de  124.778,72 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre”. 
 Art. II.  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari 
de credite, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. III. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 
Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de 
credite în extras; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                 Avizat pentru legalitate, 
                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
                         Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU          
 
Înregistrat cu nr. 174 
Alba Iulia, 26 august 2019 



Prezentul proiect de hotărâre: 
 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; 
 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; 
 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  

 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. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului  
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport  
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Județean Alba nr. 174/26 august 2019 

 
 
 

Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean  
finanţate din excedentul bugetului local, pe anul 2019 

 
 

  mii lei 
Nr. 
Crt. Denumirea obiectivului Buget 2019 

0 A 1 
TOTAL, din care: 124.778,72 

A. Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 15,367.60 

I. Obiective de investiţii: 13,438.00 

1. Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 
Alba cu extindere  13,076.00 

2. Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii 
Alba Iulia - Sala Unirii   237.00 

3. Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 
Alba Iulia -  Muzeul Naţional al Unirii (PT) 20.00 

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

30.00 

5. Amenajare depozit  de ceramică veche (PT) 75.00 
II. Alte cheltuieli de investiţii: 1,929.60 
1. Autoturism 87.00 
2. Tehnică de calcul și echipamente de comunicații 169.00 
3. Echipamente IT 707.30 
4. Realizare busturi 70.00 

5. Software, programe informatice, aplicații (software proiectare, soluție 
antivirus, bitdefender, soluție intranet, licențe, aplicații, etc) 202.30 

6. 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 
Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - Studiu de parament și 
stratigrafic 

4.00 

7. 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 
Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - branșamente utilități, studii, 
avize, acorduri (post trafo), etc 

250.00 

8. 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 
Alba cu extindere - branșamente utilități, studii, avize, acorduri, etc (post 
trafo) 

250.00 

9. Realizare PUZ Bastion Sfântul Mihail 50.00 
10.  Realizare PUZ zona Muzeu - Sala Unirii 50.00 

11. Construire arhiva Consiliul Județean Alba -  studiu de fezabilitate, studii, 
expertize, avize, acorduri  50.00 

12. Expertiză tehnică imobil Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 21 (fosta Banca 
Raiffeisen) 20.00 

13. Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în 
Județul Alba 20.00 



B. Capitolul 54.00   Alte servicii publice generale                                                                                             459.75 
I. Obiective de investiţii Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo: 132.20 
1. Alimentare cu apă container din localitatea Rimetea 25.00 
2. Racord energie electrică container din localitatea Rimetea 25.00 
3. Catarge 13.00 
4. Racord energie electrică container din zona Șureanu 25.00 
5. Containere  44.20 

II. Alte cheltuieli de investiţii Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo: 256.55 
1. ATV 62.00 
2. Calculator  12.60 
3. Laptop  10.00 
4. Staţii digitale tetra Alba Iulia  6.00 
5. Staţii digitale tetra intervenţii  16.00 
6. Staţii digitale tetra intervenţii mașini  24.00 
7. Masa  sedinţă 3.00 
8. Accesorii mașină 53.30 
9. Dispozitiv de protecţie în avalanşă tip airbag  23.00 

10. Targă de evacuare şi salvare  17.85 
11. Cască de protecţie salvator aero  8.20 
12. Instalare sistem supraveghere container din zona Şureanu 5.50 
13. Instalare sistem supraveghere container din localitatea Arieşeni 5.60 
14. Instalare sistem supraveghere container din localitatea Rimetea 5.50 
15. Licenţă office  0.40 
16. Soft-uri Rescue Rigger  3.60 

III. Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a 
Persoanelor Alba 71.00 

C. CAPITOL 60.02 - Apărare Națională – CMJ 145.00 
I. Alte cheltuieli de investiţii: 145.00 
1. Autoutilitară  76.00 
2. Multifuncțional laser A3 color  13.00 
3. Multifuncțional laser A4 color  6.00 

4. Expertiză tehnică, Mansardare corp C1 a imobilului situat în municipiul 
Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, județul Alba  10.00 

5. 
Mansardare corp C1 a imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. 
Regina Maria, nr. 6, județul Alba - DALI, studii, expertize, avize, 
acorduri  40.00 

D. Capitolul 66.00 Sănătate, din care: 18,363.35 
I. Obiective de investiţii: 4,031.94 
1. Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 533.94 

2. Mansardare Policlinica (Corpuri clădire C+D) la Spitalul Județean de 
Urgență Alba Iulia 2,719.00 

3. Recompartimentări  secția I și  II Clădire Spitalul de Pneumoftiziologie 
Aiud - proiect tehnic și execuție 569.00 

4. Proiectare si executie retea gaze medicinale - Spitalul de 
Pneumoftiziologie Aiud 150.00 

5. Proiectare și executie fundație pentru echipament de stocare și vaporizare 
oxigen medicinal - Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 60.00 

II. Alte cheltuieli de investiţii: 71.00 

1. Mansardare Corp F (Expertiza tehnica de rezistenta la cerința A1 și studiu 
geotehnic) Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

31.00 



2. Reabilitare Clădire Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud - expertize, avize, 
acorduri 

40.00 

III. Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 8,203.58 
IV. Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 887.00 
V. Reparaţii capitale: 3,579.00 

1. RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș - Spitalul Județean 
de Urgență Alba Iulia 820.00 

2. RK Farmacie - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 38.00 

3. RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă- Spitalul Județean de Urgență 
Alba Iulia 562.00 

4. 
RK și schimb de destinație din Școala Postliceală Sanitară în Secție 
Recuperare, Medicină fizică și Balneologie și extindere Ambulatoriu - 
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

750.00 

5. RK Bloc operator - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 352.00 

6. RK Secția Pediatrie, Oftalmologie - Spitalul Județean de Urgență Alba 
Iulia 44.00 

7. RK Cai de acces și subsol - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 12.00 
8. RK Dispensar TBC - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 150.00 
9. RK Post Trafo spital - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 540.00 

10. RK Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Arieș - Spitalul Județean de 
Urgență Alba Iulia 111.00 

11. RK retea de colectare - canalizare demisol și curte interioară - Spitalul de 
Pneumoftiziologie Aiud 200.00 

VI. Cofinanțare proiecte 1,590.83 
1. Proiect Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba 

Iulia - Cofinanțare Cod SMIS 114211 
147.42 

2.  Proiect Îmbunătățirea accesului populației din Regiunea Centru la 
servicii medicale de urgență prin dotarea cu aparatură de înaltă 
performanță-cofinanțare Cod SMIS 125222 - Spitalul Județean de 
Urgență Alba Iulia 

5.74 

3.  Proiect Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim 
ambulatoriu pentru populația județelor Sibiu și Alba - cofinanțare Cod 
SMIS 125264 - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

4.32 

 4. Proiect Reabilitare energetică a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 1,172.35 

5. Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului 
Județean de Urgență Alba Iulia 261.00 

E. Capitolul 67.00 Cultură, recreere şi religie 21,747.40 
I. Obiective de investiţii: 13,454.00 
1. Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, municipiul Blaj 13,454.00 

II. Alte cheltuieli de investiţii: 5,245.50 
1. Mobilier urban, sisteme de expunere, etc, Museikon 100.00 
2. Vitrine expunere exterioară Museikon 60.00 
3. Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai 57.50 

4. Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI, 
studii, expertize, avize, acorduri  40.00 

5. Amenajare și împrejmuire curte Castel Sâncrai - studiu de fezabilitate, 
studiu, expertize, avize acorduri 30.00 

6. Realizarea expoziției permanente în Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 
etapa I 3,533.00 

7. Realizarea expoziției permanente în Sala Unirii Alba Iulia 1,400.00 

8. Modul client Z 39.50 (TINREAD) - Biblioteca Județeană Lucian Blaga 
Alba 25.00 



  Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 1,335.00 
I. Obiective de investiţii: 950.00 

1. Lucrări de intervenție asupra clădirii pentru reabilitarea și extinderea 
Teatrului de Păpuși „Prichindelˮ Alba Iulia 950.00 

II. Dotari independente Teatrul de Păpuși „Prichindelˮ Alba Iulia 385.00 
  Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia 668.00 

I. Dotări independente Centrul de Cultură ˮAugustin Bena” Alba Iulia 668.00 
  Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 1,044.90 

I. Alte cheltuieli de investiţii: 1,044.90 

  
Proiectare-execuție pentru stație reglare și redimensionarea conductelor 
de alimentare centrală termică pe gaz (montare distribuitor) 28.00 

II. Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 1,016.90 

F. Capitolul 68.02   Asigurări şi asistenţă socială – DGASPC Alba                                                                                           6,229.54 

I. Obiective de investiţii: 4,838.46 

1. Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 
Mental Ocna Mureș - execuție 3,000.00 

2. Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 
Mental Ocna Mureș – PT 150.00 

3. Centrul de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 
Mental Ocna Mureș -DALI 49.00 

4. Proiect, extindere, modernizare  și autorizare PSI - Centrul de Îngrijire și 
Asistență Abrud 64.74 

5. Extindere și modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență Abrud – 
execuție 1,460.00 

6. Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu handicap Sâncrai – 
DALI 100.00 

7. Documentație tehnică obținere autorizație PSI sediu Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 14.72 

II. Alte cheltuieli de investiţii: 207.80 
1. Centrale termice 50.00 

2. 
Montare stație reglare abur centrală termică Centrul de Recuperare și 
Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Galda 
de Jos 

40.00 

3. Centrală telefonică digitală sediu Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Alba 17.80 

4. Copiator CRRN Galda de Jos 10.00 
5. Copiator Centrul de Îngrijire și Asistență Abrud 10.00 

6. 
Mașină despicat bușteni Centrul de Îngrijire și Asistență Gârbova, Centrul 
de Îngrijire și Asistență Baia de Arieș, Centrul de Îngrijire și Asistență 
Abrud 

15.00 

7. Programe informatice software  și licențe 30.00 
8. Ministație de epurare Centrul de Îngrijire și Asistență Baia de Arieș 25.00 
9. Sistem de supraveghere Centrul de Îngrijire și Asistență Abrud 10.00 

III. Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, 
depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 1,183.28 

G. Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică 14,508.10 

I. Obiective de investiţii: 13,000.00 
1.  Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș 13,000.00 



II. Cofinanțare proiect „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă 
uzată în județul Alba 2014-2020” 958.10 

III. Aport la capitalul social 550.00 

H. Capitolul 74.02 Protecţia Mediului 390.11 
I. Obiective de investiţii: 148.41 

1. 
Lucrări de construire  Împrejmuire  Centru de vizitare de la Poarta 
Raiului - (execuție, asistență tehnică din partea proiectantului avize, 
servicii  diriginte șantier, acorduri, etc) 132.41 

2. 

Modificarea instalațiilor electrice interioare aferente stației de transfer 
deșeuri Blaj, Depozitului neconform de deșeuri Blaj, Depozitului 
neconform de deșeuri Aiud, Depozitului neconform de deșeuri Abrud 
prin racordarea tablourilor electrice generale la cutia de distribuție 16.00 

II. Alte cheltuieli de investiţii: 150.70 

1. 
Sistem de contorizare volum levigat la Depozitul neconform de deșeuri 
închis Alba Iulia 60.00 

2. Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba 85.00 

3. 
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a 
calității aerului în Județul Alba 5.70 

III. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile  proiect 
„Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în 
județul  Albaˮ 

91.00 

I. Capitolul 84.02  Transporturi 47,567.87 
I. Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2019, în continuare: 17,854.34 

1. 
Modernizare drum județean DJ107G: DJ 107D (Ocna Mureș) - Noşlac - 
Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - limită Județul Mureş 1,808.56 

2. 

Modernizare DJ107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu 
Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limită Județul 
Hunedoara 1,582.00 

3. 
Modernizare drum județean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - 
Gâmbaş - Aiud (DN 1) 1,832.90 

4. 
Consolidare pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km.3+949, localitatea 
Vințu de Jos, județul Alba 5,662.84 

5. 
Modernizare drum județean DJ704K: Vinerea (DJ704) - Săliștea 
(DJ705E) 6,330.32 

6. 
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste pârâul Dumbrăvița, în 
localitatea Limba, județul Alba  637.72 

II. Lucrări noi: 806.47 

1. 
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km. 
52+150, Dobra, județul Alba 806.47 

   Alte cheltuieli de investiţii:  3,189.29 
III. Dotări independente pentru Activitatea Transporturi 2,415.38 
IV. Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii: 773.91 

1. Servicii de expertizare a lucrărilor executate la obiectivul - Consolidare 
corp drum județean DJ750: Gârda de Sus (DN75) - Ordâncușa - Ghețar 176.35 

2. Expertiză  tehnică - Modernizare și consolidare drum județean DJ107V: 
DJ107 - Alecuș - DJ107D 65.07 

3. Expertiză tehnică pod peste Râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) - 
Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) 18.60 



4. Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean 
DJ106E: limită Județul Sibiu - Dobra - Șugag, faza DALI 32.42 

5. Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km. 
52+150, Dobra, județul Alba - faza DALI 37.64 

6. Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almaşu de 
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF 55.54 

7. 
Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - 
Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu 
Mureş (DN 14 B), faza DALI 46.47 

8. Pod pe DJ141C peste Valea Lupului, km. 2+600, județul Alba, faza SF 
37.00 

9. 
Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H- 
drum acces Centru Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos) - 
faza DALI 11.10 

10. 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 
Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza 
- Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 
Baltă - limita Județul Mureș, tronson km. 2+112- km. 4+587 44.27 

11. Modernizare și consolidare drum județean DJ107V: DJ107 - Alecuș -
DJ107D faza DALI 109.75 

12. Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - 
Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) faza DALI 57.00 

13. 
Expertiză tehnică - „Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu 
de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 4+700, peste Valea 
Pianului” 18.79 

14. 
Expertiză tehnică - „Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu 
de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 24+090, peste Valea 
Răchitei” 11.38 

15. 
Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - 
Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 4+700, peste Valea Pianului, - faza 
studiu de fezabilitate 32.71 

16. 
Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - 
Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 24+090, peste Valea Răchitei - faza 
studiu de fezabilitate 19.82 

V. 

Proiect POR „Modernizare drum judetean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul 
de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătuni -
Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuciulești -
Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)  km. 0+000 - 
km. 76+540ˮ       

11,761.77 

VI. Proiect POR „Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gârbova de 
Jos - Gârbovița - Gârbova de Susˮ 6,055.00 

VII. Proiect POR „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - 
Mesentea - Benic - Intregalde, județul Alba km. 17+700-km. 23+700ˮ 7,901.00 

 
                                                              Avizat pentru legalitate 
                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU       
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE  
Nr. 18088/26 august 2019 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2  

al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019  privind constituirea  
şi utilizarea excedentului bugetului local  şi a bugetelor instituţiilor publice  

şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019,  
cu modificările şi completările ulterioare 

 
Expunere de motive 
Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului 
bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează în 
baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent şi pentru 
acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, 
la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

Din analiza stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții aprobate pentru anul 2019 și 
urmare a fundamentărilor compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba 
și a ordonatorilor terţiari de credite, se impune modificarea sumei ce urmează a fi utilizată în 
anul 2019 din excedentul bugetului local, atât pentru acoperirea temporară a golurilor de casă, 
cât și pentru acoperirea  cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, conform anexei la prezenta 
hotărâre. 

 
Descrierea situației actuale 
Prin Hotărârea nr. 90 din 12 aprilie 2019 Consiliul Judeţean Alba a aprobat constituirea şi 

utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, iar prin Hotărârile nr. 152 din 28 iunie 
2019 și nr. 172 din 25 iulie 2019, Consiliul Judeţean Alba a aprobat modificarea și completarea 
articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019  privind constituirea şi 
utilizarea excedentului bugetului local  şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019. 

 
Baza legală 
 art. 173 alin. 3, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
 art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
  
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. 174 din 26 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. 

PREȘEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
 



ROMÂNIA                                 APROB 
JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                         Ion DUMITREL 
SECRETAR                                                                                       
Nr.  18090/26 august 2019 

 
 
 
 

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 
pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba       

nr. 90/12 aprilie 2019  privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local 
 şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  
din venituri proprii, în anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în 

data de 26 august 2019,  pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” care va 
avea loc în data de 27 august 2019. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 174/26 august 2019 şi are ataşat următorul 
document: referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea 
articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019  privind constituirea 
şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, cu modificările şi completările 
ulterioare.                                                                           

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr. 18095/26 august 2019 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019  privind constituirea şi utilizarea 
excedentului bugetului local  şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 
 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin art. 58 alin. 1 reglementează utilizarea excedentului astfel: „Excedentul anual al 
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 
regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 
6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, 
precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se 
utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: 

    a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
    b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita 
disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 

    c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”, iar potrivit art. 58 alin. 1^3 „avansul 
acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de 
ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă 
în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul 
secţiunii de dezvoltare”. 
Având in vedere: 
 prevederile Hotărârii nr. 90 din 12 aprilie 2019 a Consiliului Judeţean Alba privind 

constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Nota  de fundamentare nr. 17775/21 august 2019 a Serviciului Programe, Lucrări, 
Întreținere drumuri, din cadrul Consiliului Judeţean Alba și Notele de fundamentare nr. 
397/13 august 2019 a Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Alba, nr. 
13618/14 august 2019 a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, nr. 2218/13 august 
2019 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, nr. 3196/21 august 2019 a Muzeului 
Național al Unirii Alba Iulia, nr. 1125/20 august 2019 a Teatrului de Papuși “Prichindel” 
Alba Iulia și nr. 10078/22 august 2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Alba  

excedentul bugetului local, pe anul 2019, în sumă de 124.778,72 mii lei, este destinat finanțării  
urmatoarelor obiective:       
 

  mii lei 
Nr. 
Crt. Denumirea obiectivului Buget 2019 

1  Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 
Alba cu extindere  13,076.00 

2 Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii 
Alba Iulia- Sala Unirii   237.00 



3 Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 
Alba Iulia-  Muzeul Naţional al Unirii (PT) 20.00 

4 
Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii 
"Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 
Alba cu extindere"  

30.00 

5 Amenajare depozit  de ceramică veche(PT) 75.00 
6 Autoturism 87.00 
7 Tehnică de calcul si echipamente de comunicatii 169.00 
8 Echipamente IT 707.30 
9 Realizare busturi 70.00 

10  Software, programe informatice, aplicatii( software proiectare, solutie 
antivirus, bitdefender, solutie intranet, licente, aplicatii,etc) 202.30 

11 Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 
Alba Iulia-Muzeul Naţional al Unirii- Studiu de parament si stratigrafic 4.00 

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

250.00 

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

250.00 

14 Realizare PUZ Bastion Sfântul Mihail 50.00 
15  Realizare PUZ zona Muzeu-Sala Unirii 50.00 

16 Construire arhiva Consiliul Judetean Alba -  studiu de fezabilitate, studii, 
expertize, avize, acorduri  50.00 

17 Expertiză tehnică imobil Piata Ion I. C. Brătianu nr.21 (fosta Banca 
Raiffeisen) 20.00 

18 Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în 
Județul Alba 20.00 

19 Alimentare cu apă container din localitatea Râmetea 25.00 
20 Racord energie electrică container din localitatea Râmetea 25.00 
21 Catarge 13.00 
22 Racord energie electrică container din zona Șureanu 25.00 
23 Containere  44.20 
24 ATV 62.00 
25 Calculator  12.60 
26 Laptop  10.00 
27 Staţii digitale tetra Alba Iulia  6.00 
28 Staţii digitale tetra intervenţii  16.00 
29 Staţii digitale tetra intervenţii masini  24.00 
30 Masa  sedinţă 3.00 
31 Accesorii masină 53.30 
32 Dispozitiv de protecţie în avalanşă tip airbag  23.00 
33 Targă de evacuare şi salvare  17.85 
34 Cască de protecţie salvator aero  8.20 
35 Instalare sistem supraveghere container din zona Şureanu 5.50 
36 Instalare sistem supraveghere container din localitatea Arieşeni 5.60 
37 Instalare sistem supraveghere container din localitatea Râmetea 5.50 
38 Licenţă office  0.40 
39 Soft-uri Rescue Rigger  3.60 



40 Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a 
Persoanelor Alba 71.00 

41 Autoutilitară  76.00 
42 Multifunctional laser A3 color  13.00 
43 Multifunctional laser A4 color  6.00 

44 Expertiză tehnică, Mansardare corp C1 al imobilului situat în Alba Iulia, 
str. Regina Maria, nr. 6  10.00 

45 Mansardare corp C1 al imobilului situat în Alba Iulia, str. Regina Maria, 
nr. 6 - DALI, studii, expertize, avize, acorduri  40.00 

46 Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 
Iulia 533.94 

47 Mansardare Policlinica (Corpuri cladire C+D) la Spitalul Judetean de 
Urgenta Alba Iulia 2,719.00 

48 Recompartimentari  sectia I si  II cladire Spital de Pneumoftiziologie 
Aiud – proiect tehnic și execuție 

569.00 

49 Proiectare si executie retea gaze medicinale 150.00 

50 Proiectare si executie fundatie pentru echipament de stocare si vaporizare 
oxigen medicinal 60.00 

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

31.00 

52 Reabilitare cladire Spital de Pneumoftiziologie Aiud, - expertize, avize, 
acorduri 

40.00 

53 Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 8,203.58 
54 Dotări independente Spital de Pneumoftiziologie Aiud 887.00 
55 RK Centru Multifunctional de Sanatate Ocna Mures 820.00 
56 RK Farmacie 38.00 
57 RK Sectiile Cardiologie, Medicina Interna 562.00 

58 RK si schimb de destinatie din Scoala Postliceala Sanitara in Sectie 
Recuperare, Medicina fizica si Balneologie si extindere Ambulator 

750.00 

59 RK Bloc operator 352.00 
60 RK Sectia Pediatrie, Oftalmologie 44.00 
61 RK Cai de acces si subsol 12.00 
62 RK Dispensar TBC 150.00 
63 RK Post Trafo spital 540.00 
64 RK Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Aries 111.00 

65 RK retea de colectare-canaliozare demisol si curte interioara - Spital de 
Pneumoftiziologie Aiud 200.00 

66 Proiect Reabilitarea energetica a Spitalului Județean de Urgență Alba 
Iulia-Cofinantare Cod SMIS 114211 

147.42 

67 Proiect Imbunatatirea accesului populatiei din regiunea centru la servicii 
medicale de urgenta prin dotarea cu aparatura de inalta performanta-
cofinantare Cod SMIS 125222 

5.74 

68 Proiect Asigurarea accesului la servici de sanatate in regim ambulatoriu 
pentru populatia judetelor Sibiu si Alba - cofinantare Cod SMIS 125264 

4.32 

69 Proiect Reabilitare energetica a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 1,172.35 

70 Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului 
Județean de Urgență Alba Iulia 261.00 

71 Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, municipiul Blaj 13,454.00 
72 Mobilier urban, sisteme de expunere, etc, Museikon 100.00 
73 Vitrine expunere exterioara Museikon 60.00 



74 Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai 57.50 

75 Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI, 
studii, expertize, avize, acorduri  40.00 

76 Amenajare si imprejmuire curte Castel Sincrai studiu de fezabilitate, 
studiu, expertize, avize acorduri 30.00 

77 Realizarea expoziției permanente în Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 
etapa I 3,533.00 

78 Realizarea expoziției permanente în Sala Unirii Alba Iulia 1,400.00 
79 Modul client Z 39.50 (TINREAD) - Biblioteca Județeană L. Blaga Alba 25.00 

80 Lucrari de interventie asupra cladirii pentru reabilitarea si extinderea 
Teatrului de Papusi Prichindel Alba Iulia 950.00 

81 Dotari independente Teatrul de Papusi Prichindel Alba Iulia 385.00 

82 Dotări independente Centrul de Cultura "Augustin Bena” Alba Iulia 668.00 

83 Proiectare-execuție pentru stație reglare și redimensionarea conductelor 
de alimentare centrală termică pe gaz (montare distribuitor) 28.00 

84 Dotări independente Muzeul National al Unirii Alba Iulia 1,016.90 

85 Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 
Mental Ocna Mureș - execuție 3,000.00 

86 Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 
Mental Ocna Mureș- PT 150.00 

87 Centrul de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 
Mental Ocna Mureș -DALI 49.00 

88 Proiect, extindere, modernizare  și autorizare PSI CIA Abrud 64.74 
89 Extindere și modernizare CIA Abrud - execuție 1,460.00 

90 Centrul de Îngrijire și asistență pentru persoane cu handicap Sâncrai- 
DALI 100.00 

91 Documentație tehnică obtinere autorizație PSI sediu DGASPC Alba 14.72 
92 Centrale termice 50.00 
93 Montare statie reglare abur centrală termică CRRN Galda de Jos 40.00 
94 Centrală telefonică digitală sediu DGASPC Alba 17.80 
95 Copiator CRRN Galda de Jos 10.00 
96 Copiator CIA Abrud 10.00 
97 Masină despicat busteni CIA Garbova, CIA Baia de Aries, CIA Abrud 15.00 
98 Programe informatice software  și licențe 30.00 
99 Ministație de epurare CIA Baia de Arieș 25.00 

100 Sistem de supraveghere CIA Abrud 10.00 

101 Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, 
depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 1,183.28 

102  Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș 13,000.00 

103 Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba 
2014-2020 958.10 

104 Aport la capitalul social 550.00 

105 
Lucrari de construire  Împrejmuire  centru de vizitare de la Poarta Raiului 
- (executie, asistență tehnică din partea proiectantului avize, serv  
diriginte santier, acorduri etc) 132.41 



106 

Modificarea instalațiilor electrice interioare aferente stației de transfer 
deșeuri Blaj, Depozitului neconform de deșeuri Blaj, Depozitului 
neconform de deșeuri Aiud, Depozitului neconform de deșeuri Abrud 
prin racordarea tablourilor electrice generale la cutia de distribuție 16.00 

107 
Sistem de contorizare volum levigat la Depozitul neconform de deșeuri 
închis Alba Iulia 60.00 

108 Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba 85.00 

109 
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a 
calității aerului în județul Alba 5.70 

110 

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile  proiect 
"Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in 
judetul  Alba 

91.00 

111 
Modernizare drum judetean DJ107G;DJ 107D(Ocna Mureş) - Noşlac - 
Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - lim.jud.Mureş 1,808.56 

112 

Modernizare DJ107A:Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu 
Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - 
lim.jud.Hunedoara 1,582.00 

113 
Modernizare drum judetean DJ107Z:Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - 
Gâmbaş - Aiud (DN 1) 1,832.90 

114 
Consolidare pod pe DJ705B peste raul Mures, km.3+949, loc. Vintu de 
Jos, jud. Alba 5,662.84 

115 Modernizare drum judetean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Salistea (DJ705E) 6,330.32 

116 Consolidare Pod pe DJ107C, km.9+223 peste paraul Dumbravita, in 
localitatea Limba, jud. Alba  637.72 

117 Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Raul Sebeș, 
km.52+150, Dobra, jud. Alba 806.47 

118 Dotări independente pentru Activitatea Transporturi 2,415.38 

119  Servicii de expertizare a lucrarilor executate la obiectivul-Consolidare 
corp drum judetean DJ750:Gârda de Sus(DN75)-Ordâncușa-Ghețar 176.35 

120 Expertiză  tehnică-Modernizare si consolidare drum judetean 
DJ107V:DJ107-Alecus-DJ107D 65.07 

121 Expertiză tehnică pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) - 
Ciumbrud - Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 107 D) 18.60 

122 Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean 
DJ106E:lim. Jud. Sibiu-Dobra-Sugag, faza DALI 32.42 

123 Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Raul Sebeș, 
km.52+150, Dobra, jud. Alba - faza DALI 37.64 

124  Reabilitare drum judetean DJ 705: limită jud.Hunedoara - Almaşu de 
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF 55.54 

125 
 Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - 
Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu 
Mureş (DN 14 B), faza DALI 46.47 

126 Pod pe DJ141C peste Valea Lupului, km. 2+600, jud. Alba, faza SF 
37.00 

127 
Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H- 
drum acces Centru Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos) faza 
DALI 11.10 



128 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 
Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza 
- Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 
Baltă - limita jud. Mureș, tronson km.2+112- km.4+587 44.27 

129 Modernizare si consolidare drum judetean DJ107V:DJ107-Alecus-
DJ107D faza DALI 109.75 

130 Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) - Ciumbrud - 
Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 107 D) faza DALI 57.00 

131 
Expertiză tehnică - ”Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu 
de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 4+700, peste Valea 
Pianului” 18.79 

132 
Expertiză tehnică - ”Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu 
de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 24+090, peste Valea 
Răchitei” 11.38 

133 
Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - 
Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 4+700, peste Valea Pianului, - faza 
studiu de fezabilitate 32.71 

133 
Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - 
Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 24+090, peste Valea Răchitei - faza 
studiu de fezabilitate 19.82 

134 

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

11,761.77 

135 Proiect POR "Modernizare drum județean DJ103E:DN1-Garbova de Jos-
Garbovita-Garbova de Sus" 6,055.00 

136 Proiect POR "Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda de Jos - 
Mesentea - Benic - Intregalde, jud. Alba km.17+700-km.23+700" 7,901.00 

 
  

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete  
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 174 din data de 26 august 2019. 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Marian  Florin AITAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba,  

a bugetului local al Judeţului Alba  şi a bugetelor instituţiilor publice  
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii,  pe anul 2019 

 
 
 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna august 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - referatul de aprobare a  proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 
Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2019; 
 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/12 aprilie 
2019 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, 
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2019, cu modificarile și completarile 
ulterioare. 

 Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b și art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 
 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 
 - O.G. nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 

 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 rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 
Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii  pe anul 2019 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 92/12 
aprilie 2019 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului 
Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2019, cu modificarile și completarile 
ulterioare, se rectifică, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2019, se stabileşte în sumă de 

576.865,87 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 
2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba rectificat,  pe anul 2019, în sumă de 

365.540,35 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
                  (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2019, se 

stabileşte în sumă de 207.000,66 mii lei. 
                  (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2019, se 

stabileşte în sumă de 158.539,69 mii lei”. 
3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 



„Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri  proprii pe anul 2019, rectificat,  în sumă de 260.494,75 mii lei, în structura prevăzută 
în anexa nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                   (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii pe anul 2019 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 221.140,95 mii lei. 

                   (3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii pe anul 2019 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 39.353,80 mii lei”. 

4. Alineatul 1 al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
  „Art. 5. (1) Cheltuielile rectificate pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2019, se stabilesc 

în sumă de 46.858,60  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

5. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „Art. 6. (1) Cheltuielile rectificate pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - Salvaspeo” 
Alba, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 2.614,25 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - 
parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 7. Cheltuielile rectificate pentru Centrul Militar al Judeţului Alba pe anul 2019, se 

stabilesc în sumă de 501,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri”. 

7. Alineatul 1 și anexa 9 „a” precum și Programul pentru școli al României de la alineatul 
2  al articolului 9 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 9. (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Învăţământ”, pe anul 2019, se 
stabilesc în sumă de 11.242,26 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

              (2) Cheltuielile, rectificate pentru Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba, 
suma de 1.370,89 mii lei, conform anexei nr. 9„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

          Cheltuielile rectificate pentru „Programul pentru școli al României”, pe anul 
2019, suma de 8.973,00 mii lei”. 

8. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 10. Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2019, se stabilesc în 

sumă de 28.015,35 mii lei,  repartizată pentru: 
  Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        23.726,00 mii lei 
  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                 4.028,35 mii lei 

 Proiectul „Extindere si dotare unitate de primiri Urgente a Spitalului Județean 
de Urgență Alba Iulia”                                                               261,00 mii lei” 

9. Alineatele 1 și anexa 12b  de la alineatul 3 al articolului  15 se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 

„Art. 15. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 
religiei”, pe anul 2019, se stabilește în sumă de 6.743,50 mii lei , în structura prevăzută în anexa nr. 
12 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

   (3) Se aprobă Programul activităților culturale, pe anul 2019, conform anexei nr.  
12„b” - parte integranta a prezentei hotărâri”. 

10. Alineatul 1 al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 16. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia  Copilului Alba, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 89.635,26 mii lei, în structura 
prevăzută în anexele nr. 13„aˮ și nr. 13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”. 

11. Alineatul 1 al articolului 25 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 25. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli pe anul 2019, rectificat pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 217.905,64 mii lei,  în structura prevăzută în 
anexa nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

12. Alineatul 1 al articolului 26 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 26. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, rectificat pentru 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 17.984,47 mii lei, în structura prevăzută în anexa 
nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

13. Alineatele 1 și 3 ale articolului 27 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„Art. 27. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, rectificat pentru 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 9.736,25 mii lei,  în structura prevăzută în anexa 
nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 



                (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Muzeului Național al 
Unirii Alba Iulia, rectificat pe anul 2019, potrivit anexei nr. 24„a” - parte integrantă a prezentei 
hotărâri”. 

14. Alineatele 1 și 3 ale articolului 28 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
Art. 28. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2019, pentru Teatrul 

de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 4.361,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 
25 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative ale Teatrului de Păpuşi  
„Prichindel” Alba Iulia, rectificat pe anul 2019, potrivit anexei nr. 25„a” - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

15. Alineatele 1 și 3 ale articolului 29 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, rectificat pentru Centrul 

de Cultură „Augustin Bena” Alba, în sumă de 7.105,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 
26 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Centrului de Cultură 
„Augustin Bena” Alba, rectificat pe anul 2019, conform anexei nr. 26„a”- parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

16. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 31. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare și a creditelor de angajament, rectificat pe anul 2019, în structura prevăzută în anexa nr. 
28 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

 
Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari de 
credite, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 
Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de 
credite în extras; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
              Avizat pentru legalitate 
                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înregistrat cu nr. 175 
Alba Iulia, 26  august 2019 



Prezentul proiect de hotărâre: 
 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; 
 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; 
 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  
 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. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea 

patrimoniului județului  
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport  
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA          
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr. 18091/26 august 2019 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului 
local al Judeţului Alba  şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii,  pe anul 2019 
 
 

 
Expunere de motive 
Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba rectificarea bugetelor 

locale și a celorlalte bugete urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de 
credite și rectificării bugetului de stat. 

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 676/2019 a fost publicată O.G. nr.12/2019 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, conform căreia Judeţului Alba i-a fost alocată 
suma de 3.948,00 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor din cadrul Programului pentru școli al 
României şi pentru echilibrarea bugetului local pe anul 2019. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, notele de fundamentare ale compartimentelor de specialitate 
din cadrul Consiliului Judeţean Alba şi a ordonatorilor terţiari de credite, atât  la  partea de venituri, 
cât și la partea de cheltuieli se impune rectificarea bugetului pentru  activitatea proprie,  bugetului 
pentru Centrul Militar al Judeţului Alba, bugetului pentru Serviciul Public Județean Salvamont 
Salvaspeo Alba, bugetului pentru activitatea „Învăţământ” - Centrul Școlar de Educație Incluzivă 
Alba și Programul pentru școli al României, bugetului pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, 
recreerii şi religiei”,  bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 
bugetului pentru activitatea „Transporturi”, bugetului Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia,  
bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, bugetului Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, 
bugetului Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia, bugetului Centrului de Cultură Augustin Bena 
Alba Iulia şi implicit a bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi 
bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 
2019. 

Ca urmare Bugetul local al Judeţului Alba se majorează atât la partea de venituri cât şi la 
partea de cheltuieli cu suma de 3.948,00  mii lei, iar bugetele instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii se majoreaza atât la partea de venituri cât şi la 
partea de cheltuieli cu suma de 1.129,40 mii lei. 

 
Descrierea situației actuale 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 a fost aprobat bugetul 
general al Judeţului Alba, bugetul local al Judeţului Alba, bugetul fondurilor externe 
nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pe anul 2019.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 153 din 28 iunie 2019  a fost  aprobată 
rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi bugetele 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 173 din 25 iulie 2019  a fost  aprobată 
rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi bugetele 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019. 

 
 Baza legală 

- art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 



 - Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;  
 - O.G.  nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019. 

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.  175 din 26 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                                 APROB 
JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                         Ion DUMITREL 
SECRETAR                                                                                       
Nr.  18090/26 august 2019 

 
 
 
 

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 
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba,  

a bugetului local al Judeţului Alba  şi a bugetelor instituţiilor publice  
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii,  pe anul 2019 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în data 
de 26 august 2019,  pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” care va avea loc 
în data de 27 august 2019. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 175/26 august 2019 şi are ataşat următorul 
document: referatul de aprobare a  proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 
Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2019, cu modificările şi completările 
ulterioare.                                                                           

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Dezvoltare Bugete 
Nr. 18094/26.08.2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului 
local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii  pe anul 2019 
 

În conformitate cu  dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, lege ce stabileşte principiile şi procedurile privind formarea, 
administrarea şi utilizarea fondurilor publice locale, ale Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe 
anul 2019, precum şi urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului principal de credite, 
pe parcursul exerciţiului bugetar se pot efectua modificări ale bugetelor componente ale bugetului 
general. 

Prin Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2019, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul județului si sumele defalcate din taxa din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 
bugetului local au fost modificate. Influentele  repartizate pentru Județul Alba se prezinta astfel: 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul județului, destinate Programul pentru școli al României, suma 
de  3.023,00 mii lei 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale in 
cuantum de 925,00 mii lei 

Ca urmare bugetul local al Județului Alba se rectifică la partea de venituri  cu suma de 
3.948,00 mii lei. 

Bugetul local al Judetului Alba se rectifică la partea de cheltuieli  in acelasi cuantum ca la 
partea de venituri, iar la repartizarea pe capitole de cheltuieli s-au avut  in vedere urmatoarele:  
 prevederile Proiectului de hotărâre nr. 174/26 august 2019 pentru modificarea și completarea 

articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019  privind constituirea 
şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, cu modificarile si completările 
ulterioare;  

 fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba respectiv 
nota de fundamentare nr.17895/2019 a Biroului Resurse Umane, nota de fundamentare 
nr.18003/2019 a Serviciului Dezvoltare programe şi guvernanţă corporativă nota de 
fundamentare nr.17775/2019 a Serviciului programe, lucrări, întreţinere drumuri, nota de 
fundamentare nr.17831/21.08.2019 Serviciului Investiţii dezvoltare, promovare patrimonială şi 
managementul unităţilor de cultură şi ale ordonatorilor terţiari de credite respectiv: nota de 
fundamentare nr.1358/2019 a Centrului Scolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, nota de 
fundamentare nr.A1403/2019/2019 Centrul Militar al Judeţului Alba,  nota de fundamentare nr. 
397/2019 a Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Alba, nota de fundamentare nr. 
10078/2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, nota de 
fundamentare nr.13619/2019 a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, nota de fundamentare 
nr.2218/2019 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, nota de fundamentare nr.1125/2019 a 
Teatrului de Papusi Prichindel Alba Iulia, nota de fundamentare nr.3196/2019 Muzeului 
Național al Unirii Alba Iulia  şi nota de fundamentare nr.2440/2019 a Centrului de Cultură 
“Augustin Bena”Alba Iulia. 

 si reevaluarea necesarului pentru buna funcţionare a activităţii până la finele anului, acestea 
determinând rectificarea unor capitole de cheltuieli bugetare prin diminuarea creditelor bugetare si 
alocarea altor capitole, rearanjarea unor prevederi bugetare în cadrul aceluiaşi capitol, sens în care 
propunerea de rectificare este realizată la cap. 51.02 „Autorităţi executive” , 54.02 „Alte servicii 
publice generale”, cap.55.02 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi” cap. 60.02 
„Aparare”, cap 65.02 „Invatamant”,  cap 66.02 „Sanatate”, cap 67.02 „ Cultură, recreere şi religie”, 
cap.68.02 „Asistenţă socială”. 



Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii 
pe anul 2019 se rectifica atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de 1.129,40 
mii lei ca urmare a notelor de fundamentare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalului 
de Pneumoftizilogie Aiud, Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, Muzeului Național al Unirii 
Alba Iulia şi ale Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia. Rectificarea vizează la partea de 
venituri  următoarele: 

 suplimentarea veniturilor proprii (Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia şi 
Muzeul National al Unirii Alba Iulia) 

 suplimentarea transferurilor din bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor curente 
şi de capital (Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Muzeul Naţional al Unirii Alba 
Iulia, Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, Centrul de Cultură „Augustin Bena” 
Alba Iulia) 

La partea de cheltuieli se impune rectificarea bugetelor ordonatorilor terțiari de credite a 
căror bugete au influenţe la partea de venituri  precum și rearanjarea prevederilor bugetare. 

De asemenea, se propune rectificarea programului de investiții pe anul 2019 pentru cap. 
54.02 Alte servicii publice generale, cap.68.02 Asistenţă socială, cap. 84.02 „Transporturi” şi  cap. 
66.10. „Sănătate”, 67.10 „ Cultură, recreere şi religie”. 

Totodată, se propune rectificarea programului de activităţi pe anul 2019 pentru Muzeul 
Naţional al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Papusi Prichindel Alba Iulia, Centrul de Cultura Augustin 
Bena Alba Iulia precum si Programul activităților culturale, pe anul 2019 al Serviciului Investiţii 
dezvoltare, promovare patrimonială şi managementul unităţilor de cultură din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judetean Alba . 

 
 Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete prezintă 
spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 175 din 26 august 2019. 

 
 
 

Director executiv, 
Marian Florin Aitai 












































































































































































































































































































































































































































































