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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa „ordinarăˮ  

a Consiliului Judeţean Alba, din data de 28 iunie 2019 
 
 
 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 iunie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 393/21 iunie 2019 privind convocarea 
Consiliului Județean Alba în ședință „ordinară”, în ziua de 28 iunie 2019; 
 - propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 13337/26 iunie 2019 privind 
completarea ordinii de zi a ședinței „ordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba din data de 28 iunie 2019; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. f și art. 98 coroborat cu art. 43 alin. 1 din  Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobă următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1.  Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa „ordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba, din data 
de 28 iunie 2019, care cuprinde:  

1. Aprobarea Procesului ver bal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean 
Alba din data de 30 mai 2019 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 
2. Proiect de hotărâre privind privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra 
tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită 
Judeţul Sibiu  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
3. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în 

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra tronsoanelor din 
drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
4. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în 

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra tronsoanelor din 
drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
5. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al municipiului 

Aiud, pentru transmiterea cotei de 1/2 părți asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în 
municipiul Aiud, din domeniul public al Municipiului Aiud  și din administrarea Consiliului local al 
municipiului Aiud, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din 

Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor 
Urbanistice Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a  prevederilor Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea 
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corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație 

de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pe ntru obi ectivul 
„Consolidare pod pe drumul judeţean DJ 106E peste Râul Sebeş, km 52+150 Dobra, Judeţul Alba” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba  
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei e conomico-militară a 

Județului Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
14. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Valentin - Ioan FRĂCEA, în funcţia publică 

de conducere – director general, la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba, începând cu data de 1 iulie 2019 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a programelor sportive: 

„Openul Internațional al României la șah 2019” al Federației Române de Șah, aferent anului 2019, 
„Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, aferent 
anului competiţional 2019-2020, „Performanţă la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de 
la CS Unirea Alba Iulia”  al Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului 2019, „Echipa de volei 
feminin CSM VOLEI ALBA BLAJ – continuă să scrie istorie în voleiul feminin românesc în anul 2019 - 
FINALISTA CUPEI CONFEDERAȚIEI EUROPENE DE VOLEI ȘI CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent 
anului competiţional 2019 – 2020 

Inițiatori: consilierii judeţeni Radu Călin, Cherecheş Ioan Dan, şi Sandea Dorin Gheorghe 
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 2 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 90 din 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 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
17. 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 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
 

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii programului de transport judeţean, a 
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate şi a licenţelor de traseu ale operatorilor de transport rutier prestatori ai serviciului 

Inițiator: Hațegan Marius Nicolae, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 
19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului – 

monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 116, judeţul Alba, 
înscris în CF nr. 70158 Alba Iulia, cu nr. cad/top. 70158 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului – 
monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 2, judeţul Alba, înscris în CF 
nr. 76975 Sebeş, cu nr. cad/top. 1580/2 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Art. 2. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba și Direcţiei juridică și administraţie 
publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                        CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 136 
Alba Iulia, 28 iunie 2019 
Prezenta hotărâre a fost aprobată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 43 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi „pentru”. 
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 1                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară”  

a Consiliului Județean Alba din data de 30 mai 2019 
 

 
 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 iunie 2019; 
 Luând în dezbatere Procesul ver bal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 
Județean Alba din data de 30 mai 2019, redactat de secretarul județului Alba; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. f și art. 98 coroborat cu art. 42 alin. 5 din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobă următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1.  Se aprobă Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean 
Alba din data de 30 mai 2019, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba și Direcţiei juridică și relații publice 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                        CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 137 
Alba Iulia, 28 iunie 2019 
Prezenta hotărâre a fost aprobată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi „pentru”. 
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi, 30 mai 2019,  
cu ocazia şedinţei „ordinară” a Consiliului Judeţean Alba 

 
 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Alba nr. 357/23 mai 2019 pentru a se întruni în ședința „ordinară”, în data de 30 mai  2019, ora 1100, în 
sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. 
Brătianu, nr. 1, județul Alba. 

La lucrările şedinţei au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Alba - domnul Ion 
DUMITREL, vicepreşedinţii Consiliului Județean Alba - domnii Dumitru FULEA şi Marius Nicolae 
HAŢEGAN, secretarul Judeţului Alba - domnul Vasile BUMBU,  precum și un număr de 26 consilieri 
judeţeni. 
 Au asistat la şedinţă domnul Dan Mihai POPESCU - administrator public al Judeţului Alba, 
domnul Alexandru PAL - managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, precum şi directori 
executivi ai direcţiilor şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba. 

A lipsit de la ședință domnul consilier județean Cosmin ARION. 
Domnul consilier judeţean Corneliu MUREŞAN a intrat în sala de şedinţă în timpul dezbaterii  

proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 8, iar domnul consilier judeţean Gheorghe 
FENEȘER a intrat în sala de şedinţă în timpul dezbaterii  proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi 
la punctul 3 de ordinea de zi suplimentară.  

 
Ședința a început la ora 1100. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Buna ziua! 
Cum stăm cu prezenţa? 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Sunt prezenţi un număr de 29 de consilieri judeţeni. 
La începutul şedinţei absentează domnii consilieri judeţeni Arion Cosmin, Feneșer Gheorghe, 

Mureşan Corneliu. 
Madatul domnului consilier judeţean Ursaleş Traian Nicolae a încetat înainte de termen, nefiind 

validat încă un supleant în locul domniei sale. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Bună ziua!  
Vă rog frumos, vă atenţionez legat de posibila stare de incompatibilitate sau conflict de interese, 

să nu votaţi dacă aţi fi într-o astfel de situaţie.  
 
Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion DUMITREL propune și solicită aprobarea 

suplimentării ordinii de zi inițială cu încă 5 proiecte de hotărâri, astfel: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în 

vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea  
finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea 
de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operaţiunea A – Ambulatorii, Apelul de proiecte nr. 
POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7regiuni, cod SMIS 124866 

 Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricţii temporare parţiale de circulaţie 

pe drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1)-Teleac-Hăpria-Straja-Berghin-Colibi-Secăşel-Cergău 
Mare-Veza-Blaj-Sâncel-Lunca Târnavei-Şona-Jidvei-Sântămărie-Cetatea de Baltă-limita Judeţul Mureş 
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 Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Centrului de Cultură „Augustin Bena” 

Alba 
 Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a Plăcilor omagiale     

achiziționate de către Consiliul Județean Alba în cadrul acțiunilor destinate Sărbătoririi Centenarului 
Marii Uniri către unitățile administrativ teritoriale din Județul Alba 

 Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Amenajare trotuare și acces în localitatea Mihalț - Județul Alba”, din tronsonul de drum județean DJ 
107 B, aflat în administrarea temporară a Comunei Mihalț 

 Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Vă propun să suplimentăm Ordinea de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:  
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în 

vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea  
finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, 
Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operaţiunea A – Ambulatorii, Apelul de proiecte nr. 
POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7regiuni, cod SMIS 124866;  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricţii temporare parţiale de circulaţie 
pe drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1)-Teleac-Hăpria-Straja-Berghin-Colibi-Secăşel-Cergău 
Mare-Veza-Blaj-Sâncel-Lunca T ârnavei-Şona-Jidvei-Sântămărie-Cetatea de Baltă-limita Judeţul 
Mureş;  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Centrului de Cultură „Augustin Bena” 
Alba;  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a Plăcilor omagiale 
achiziționate de către Consiliul Județean Alba în cadrul acțiunilor destinate Sărbătoririi Centenarului 
Marii Uniri către unitățile administrativ teritoriale din Județul Alba  

5. Proiect de hotărâre privind apr obarea i ndicatorilor t ehnico-economici pe ntru obi ectivul 
„Amenajare trotuare și acces în localitatea Mihalț - Județul Alba”, din tronsonul de drum județean DJ 
107 B, aflat în administrarea temporară a Comunei Mihalț.  

 
Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă 5 proiecte de hotărâri și un 

raport 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru suplimentarea Ordinii de zi cu aceste proiecte? 
Cineva împotrivă ? 
Abţineri ? 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu un număr de 29 voturi pentru. 
 
  Propunerea a fost aprobată cu un număr de 29 v oturi „pe ntru”: domnul președinte 

DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și 
domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ 
Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU 
Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI 
Ioan, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, 
PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION 
Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri   
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Se supune la vot aprobarea ordinii de zi care include şi cele 5 proiecte de hotărâri pentru care 
a fost aprobată suplimentarea ordinii de zi 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Şi Ordinea de zi în ansamblul ei,  
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 29 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 113. 
 
Propunerea a fost aprobată cu un număr de 29 v oturi „pe ntru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 113/30 mai 2019   
29 v oturi „pe ntru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti 
Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ 
Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA 
Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri   
 

Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 1. Aprobarea Procesului ver bal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean 
Alba din data de 25 aprilie 2019, redactat de domnul Vasile Bumbu, secretarul judeţului.  
 

Se supune la vot aprobarea Procesului verbal 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 29 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 114. 
 
Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 

25 aprilie 2019 a fost aprobat cu un număr de 29 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr. 114/30 mai 2019 

29 v oturi „pe ntru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 
Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti 
Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ 
Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA 
Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri   
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 2. Proiect de hotărâre privind apr obarea Procesului verbal de vecinătate pentru un i mobil 
situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ghioncani, judeţul Alba 
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Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Aş vrea doar o scurtă intervenţie pe această problemă. 
După cum bine ştiţi, prin modificările aduse legii fondului funciar, a fost stabilită şi posibilitatea 

ca, cetăţenii din zonele necooperativizate să poată primi titluri de proprietate.  
Vom avea probabil în perioada următoare zeci sau sute de astfel de documentaţii.  
Eu m-am gândit să fac o propunere într-o şedinţă ulterioară prin care, prin hotărâre să fie 

împuternicit Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul aparatului de specialitate să 
verifice şi să semneze acele Procese verbale de vecinătate, pentru că altfel ne-am trezi cu sute de 
hotărâri de genul ăsta.  

Mulţumesc.   
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 29 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 115. 
 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 

administrativ în comuna Întregalde, sat Ghioncani, judeţul Alba a fost aprobat cu un număr de 29 
voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 115/30 mai 2019 

29 v oturi „pe ntru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 
Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti 
Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ 
Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA 
Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri   

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 3. Proiect de hotărâre privind apr obarea Procesului verbal de vecinătate pentru un i mobil 
situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul Alba 
 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
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Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 29 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 116. 
 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 

administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul Alba a fost aprobat cu un număr de 29 voturi 
„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 116/30 mai 2019 

29 v oturi „pe ntru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 
Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti 
Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ 
Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA 
Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri   

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 4. Proiect de hotărâre privind apr obarea Procesului v erbal d e vecinătate pentru un i mobil 
situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 37, judeţul Alba 
 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu număr de 29 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 117. 
 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 

administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 37, judeţul Alba a fost aprobat cu un număr de 29 
voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 117/30 mai 2019 

29 v oturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 
Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti 
Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ 
Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA 
Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 5. Proiect de hotărâre privind apr obarea Procesului verbal de vecinătate pentru un i mobil 
situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 33, judeţul Alba 
 

Avizele comisiilor de specialitate  
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 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 29 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 118. 
 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 

administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 33, judeţul Alba a fost aprobat cu un număr de 29 
voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 118/30 mai 2019 

29 v oturi „pe ntru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 
Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti 
Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ 
Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA 
Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 6. Proiect de hotărâre privind apr obarea Procesului verbal de vecinătate pentru un i mobil 
situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, nr. 31, judeţul Alba 
 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
La fel, cu un număr de  29 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 119. 
 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 

administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, nr. 31, judeţul Alba a fost aprobat cu un 
număr de 29 voturi „pe ntru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 119/30 mai 
2019 

29 v oturi „pe ntru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 
Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti 
Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ 
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Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA 
Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 7. Proiect d e hotărâre privind apr obarea Procesului verbal de vecinătate pentru un i mobil 
situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, f.n., judeţul Alba 
 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 29 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 120. 
 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 

administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, f.n., judeţul Alba a fost aprobat cu un număr 
de 29 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 120/30 mai 2019 

29 v oturi „pe ntru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 
Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti 
Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ 
Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA 
Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
 
Domnul consilier județean MUREȘAN Corneliu a intrat în sala de şedinţă 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 8. Proiect de hotărâre privind apr obarea Procesului verbal de vecinătate pentru un i mobil 
situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 213, judeţul Alba 
 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
A intrat în sala de şedinţă domnul consilier judeţean Mureşan Corneliu. 
Sunt prezenţi un număr de 30 consilieri judeţeni. 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
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Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 30 de voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 121. 
 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 

administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 213, judeţul Alba a fost aprobat cu un 
număr de 30 voturi „pe ntru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 121/30 mai 
2019 

30 v oturi „pe ntru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 
Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti 
Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 
Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, 
STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 9. Proiect de hotărâre privind apr obarea Procesului verbal de vecinătate pentru un i mobil 
situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 214, judeţul Alba 
 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 30 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 122. 

 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 

administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 214, judeţul Alba a fost aprobat cu un 
număr de 30 voturi „pe ntru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 122/30 mai 
2019 

30 v oturi „pe ntru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 
Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti 
Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 
Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, 
STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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 10. Proiect de hotărâre privind apr obarea Procesului verbal de vecinătate pentru un i mobil 
situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 22, judeţul Alba 
 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 30 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 123. 
 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 

administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 22, judeţul Alba a fost aprobat cu un număr de 30 
voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 123/30 mai 2019 

30 v oturi „pe ntru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 
Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti 
Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 
Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, 
STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 11. Proiect de hotărâre privind apr obarea Procesului verbal de vecinătate pentru un i mobil 
situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, intravilan f.n., judeţul Alba 
 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 30 de voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 124. 
 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 

administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, intravilan f.n., judeţul Alba a fost aprobat cu un număr 
de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 124/30 mai 2019 

30 v oturi „pe ntru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 
Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti 
Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 
Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, 
STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 12. Proiect de hotărâre privind apr obarea Procesului verbal de vecinătate pentru un i mobil 
situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 20, judeţul Alba 
 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 30 de voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 125. 
 
Propunerea a fost aprobată cu un număr de 30 v oturi „pe ntru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 125/30 mai 2019 
30 v oturi „pe ntru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti 
Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 
Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, 
STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 13. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea 
capitalului social la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba”SA 

Domnul consilier judeţean TĂTAR Virgil nu a participat la dezbateri. 
 
Domnul consilier judeţean Virgil TĂTAR: 
Domnule Preşedinte, eu nu particip la dezbateri şi la vot. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Domnul Tătar Virgil nu participă la discuţii şi la vot.  
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
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 Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 
  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Toată lumea votează pentru? Da. 
Cu un număr de 29 de voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 126. 
Domnul consilier judeţean Virgil Tătar nu a participat la vot. 
 
Proiectul de hotărâre privind  ac ordarea unui  ajutor individual de  minimis pentru majorarea 

capitalului social la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba”SA a fost aprobat cu un număr de 29 
voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 126/30 mai 2019 

29 v oturi „pe ntru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 
Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti 
Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 
Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, 
STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Domnul consilier judeţean TĂTAR Virgil nu a participat la vot. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 14. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul Ursaleș 
Traian Nicolae împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 112/25 aprilie 2019 privind încetarea 
de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean 
 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Toată lumea votează pentru? Da. 
Cu un număr de 30 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 127. 
 
Proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul Ursaleș 

Traian Nicolae împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 112/25 aprilie 2019 privind încetarea 
de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean a fost aprobat cu un 
număr de 30 voturi „pe ntru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 127/30 mai 
2019 

30 v oturi „pe ntru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 
Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti 
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Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 
Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, 
STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 15. Proiect de hotărâre privind m odificarea v alorii de  i nventar a  uno r bunur i pr oprietate 
publică a Judeţului Alba, concesionate către Societatea Comercială APA–CTTA  S.A. Alba, ca urmare 
a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare... 
 

Domnul consilier judeţean COMȘA Cătălin Răzvan nu a participat la dezbateri. 
 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Nu participă la dezbateri domnul consilier judeţean Comşa Cătălin. 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 29 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 128. 
Domnul consilier judeţean Comşa Cătălin Răzvan nu a participat la vot. 
 
Proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică 

a Judeţului Alba, concesionate către Societatea Comercială APA–CTTA  S.A . A lba, c a ur mare a 
realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare a fost aprobat cu un 
număr de 29 voturi „pe ntru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 128/30 mai 
2019 

29 v oturi „pe ntru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 
Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti 
Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel 
Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU 
Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, 
RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, 
TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Domnul consilier judeţean COMȘA Cătălin Răzvan nu a participat la vot. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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 16. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului 
Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 
 

Domnul consilier judeţean TĂTAR Virgil nu a participat la dezbateri. 
 
Domnul consilier judeţean Virgil TĂTAR: 
Domnule Preşedinte, eu nu particip la dezbateri şi la vot. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Domnul Tătar Virgil nu participă la discuţii şi la vot.  

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

 
Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 29 de voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 129. 
Domnul consilier judeţean Tătar Virgil nu a participat la vot. 
 
Proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului 

Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA a fost 
aprobat cu un număr de 29 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
129/30 mai 2019 

29 v oturi „pe ntru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 
Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti 
Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 
Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, 
STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Domnul consilier judeţean TĂTAR Virgil nu a participat la vot. 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii  Consiliul Judeţean Alba nr. 
101/24 iunie 2010 privind aprobarea asocierii Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea 
constituirii Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureș și pe Târnave” 
 

Domnul consilier judeţean FULEA Ioan nu a participat la dezbateri. 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Domnul consilier judeţean Ionuţ Fulea nu participă la vot şi la discuţii la Proiectul nr. 17, cu 

GAL-ul. 
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Avizele comisiilor de specialitate  
  

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 
  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul consilier judeţean Ionuţ Fulea n-a participat la vot şi la discuţii la Proiectul nr. 17, cu 

GAL-ul. 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 29 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 130. 
Domnul consilier judeţean Ioan Fulea nu a participat la vot. 
 
Proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii  Consiliul Judeţean Alba nr. 101/24 

iunie 2010 privind aprobarea asocierii Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea 
constituirii Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureș și pe Târnave” a fost aprobat cu un număr 
de 29 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 130/30 mai 2019 

29 v oturi „pe ntru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 
Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti 
Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN 
Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, 
PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, 
ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Domnul consilier judeţean FULEA Ioan nu a participat la vot. 
 
Continuă şedinţa cu proiectele de hotărâri înscrise suplimentar pe ordinea de zi 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Ordinea de zi suplimentară.  
 1. Proiect d e hotărâre privind aprobarea Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în 
vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea  
finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, A xa pr ioritară 8, 
Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operaţiunea A – Ambulatorii, Apelul de proiecte nr. 
POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7regiuni, cod SMIS 124866.... 
 

Domnii consilieri judeţeni CREȚU Simion și PRODAN Gheorghe Lucian nu au participat la 
dezbateri. 
 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Nu participă la dezbateri domnii consilieri judeţeni Creţu Simion şi Prodan Gheorghe Lucian. 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
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 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 28 de voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 131. 
Domnii consilieri judeţeni Creţu Simion și Prodan Gheorghe Lucian nu au participat la vot. 
 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în 

vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea  
finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, 
Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operaţiunea A – Ambulatorii, Apelul de proiecte nr. 
POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7regiuni, cod SMIS 124866 a fost aprobat cu un număr de 28 voturi „pentru”, 
fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 131/30 mai 2019 

28 v oturi „pe ntru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 
Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti 
Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FULEA Ioan, 
GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN 
Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUȘCĂ Nicolae, RADU 
Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR 
Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
Domnii consilieri judeţeni CREȚU Simion și PRODAN Gheorghe Lucian nu au participat la 

vot. 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricţii temporare parţiale de circulaţie 
pe drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1)-Teleac-Hăpria-Straja-Berghin-Colibi-Secăşel-Cergău 
Mare-Veza-Blaj-Sâncel-Lunca T ârnavei-Şona-Jidvei-Sântămărie-Cetatea de Baltă-limita Judeţul 
Mureş 
 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
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Cu un număr de 30 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 132. 
 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricţii temporare parţiale de circulaţie 

pe drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1)-Teleac-Hăpria-Straja-Berghin-Colibi-Secăşel-Cergău 
Mare-Veza-Blaj-Sâncel-Lunca T ârnavei-Şona-Jidvei-Sântămărie-Cetatea de Baltă-limita Judeţul 
Mureş a fost aprobat cu un număr de 30 v oturi „pe ntru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr. 132/30 mai 2019 

30 v oturi „pe ntru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 
Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti 
Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 
Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, 
STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Centrului de Cultură „Augustin Bena” 
Alba 
 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Ioan FULEA: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil.  
 Domnul consilier județean Călin RADU: 

Vreau să întreb câte ceva, domnule Preşedinte! 
Am văzut partea de reorganizare şi am văzut acele 56 de persoane angajate... 
 
Domnul consilier județean FENEȘER Gheorghe a intrat în sala de şedinţă 
 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Intră în sală domnu’ consilier judeţean Feneşer.  
Sunt prezenţi un număr de 31 consilieri judeţeni. 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 
Oare 56 vor fi? Sau 56 sunt acuma plus reorganizarea care se va face? 
Că nu ştim de unde se pleacă acuma? 
Domnul Alexandru PAL - managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 
Pe partea de număr de posturi nu se modifică absolut nimic. 
56 de posturi este numărul total de posturi aprobat. 
La ora actuală sunt doar 46 de angajaţi, nu se modifică nimic.  
 
Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  

 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Eu mă abţin. 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
O abţinere din partea domnului consilier judeţean Luca Nicolae. 
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Cu un număr de 30 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 133. 
 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării Centrului de Cultură „Augustin Bena” 

Alba a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 133/30 mai 2019 

30 v oturi „pe ntru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 
Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti 
Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 
Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, 
STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă” 
1 abținere: domnul consilier județean LUCA Nicolae   
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a Plăcilor omagiale 
achiziționate de către Consiliul Județean Alba în cadrul acțiunilor destinate Sărbătoririi Centenarului 
Marii Uniri către unitățile administrativ teritoriale din Județul Alba 
 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 31 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 134. 
 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fǎrǎ platǎ a Plăcilor omagiale     

achiziționate de către Consiliul Județean Alba în cadrul acțiunilor destinate Sărbătoririi Centenarului 
Marii Uniri către unitățile administrativ teritoriale din Județul Alba a fost aprobat cu un număr de 31 
voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 134/30 mai 2019 

31 v oturi „pe ntru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 
Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti 
Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, 
MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN 
Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 
SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 5. Proiect de hotărâre privind apr obarea i ndicatorilor t ehnico-economici pe ntru obi ectivul 
„Amenajare trotuare și acces în localitatea Mihalț - Județul Alba”, din tronsonul de drum județean DJ 
107 B, aflat în administrarea temporară a Comunei Mihalț 
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Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 31 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 135.  
 
Proiectul de hotărâre privind apr obarea i ndicatorilor tehnico-economici pe ntru obi ectivul 

„Amenajare trotuare și acces în localitatea Mihalț - Județul Alba”, din tronsonul de drum județean DJ 
107 B, aflat în administrarea temporară a Comunei Mihalț a fost aprobată cu un număr de 31 voturi 
„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 135/30 mai 2019 

31 v oturi „pe ntru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 
Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti 
Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 
FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, 
MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN 
Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 
SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri 
 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Aş avea o rugăminte, dacă-mi permiteţi domnule Preşedinte... 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Vă rog să-l ascultăm pe domnul secretar. 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Am o rugăminte adresată domnilor consilieri judeţeni care încă n-au depus Declaraţiile de avere 

şi de interese. 
V-aş ruga ca până în data de 15 iunie să le depuneţi, întrucît este ultima zi conform legii. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Vă mulţumim mult, am încheiat şedinţa, la revedere! 

 
Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „ordinarăˮ a Consiliului 

Județean Alba din data de 30 mai  2019. 
 

PREŞEDINTE,                SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 
           Ion DUMITREL                    Vasile BUMBU 
 

 
 
 
 
Redactat: VASILE BUMBU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba,  
asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106F:  

DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 iunie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în 
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra tronsoanelor din 
drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu; 
 - expunerea d e m otive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice 
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului 
Alba, asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - 
Gârbova - limită Judeţul Sibiu; 

- raportul de  s pecialitate nr. 12471/18 iunie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping 
Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - lim jud. Sibiu, respectiv Cad. 1; Cad. 1.1; Cad. 2; Cad 3; Cad 3.1; Cad 
4; Cad 4.1; Cad 5; Cad 5.1; Cad 6; Cad 6.1; Cad 7; Cad 7.1; Cad 8, documentaţii realizate de S.C. 
Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 10334/22 mai 
2019; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei d e s pecialitate n r. 2  Amenajarea t eritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 al in. 1 l it. c  şi art. 119 di n L egea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii n r. 7/ 1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

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

și completările ulterioare; 
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice 

şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la acest act normativ 
stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria funcţională de drum judeţean, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- H.G. n r. 974 /2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 
831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 40; 

- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară 
aprobat prin Ordinul n r. 700/ 2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 l it. c  din Legea nr. 215/2001 a  administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
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Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş 
pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT – JUDEŢUL ALBA - prima 
înregistrare, asupra sectoarelor din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - 
Gârbova - limită Judeţul Sibiu, având suprafaţa totală identificată de 233114 mp, din care 38890 mp 
intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 106F, km 0+017(0+000)=>km 4+150, cu suprafaţa de 61288 mp., din 
care 11388 intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 4+154, având suprafaţa 
construită de 8 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - 
Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Câlnic, parte din 
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 40 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 106F, km 4+150=>km 4+158. Construcția C1 - pod la km 4+154, 
având suprafața construită de 63 mp se afla în proprietatea Județului ALBA - domeniul public, iar 
terenul în suprafață de 175 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN, administrator 
MINISTERUL APELOR ŞI 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 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu, 
situat pe teritoriul administrativ al comunei Câlnic, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 40 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 
prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 106F, km 4+158=>km 6+572, cu suprafaţa de 33928 mp., din care 9376 
intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 4+154, având suprafaţa construită de 8 
mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - 
limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Câlnic, parte din bunul imobil cuprins 
la poziţia cu nr. crt. 40 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 
prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 106F, km 6+572=>km 8+198, cu suprafaţa de 21651 mp., extravilan. 
Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 8+201, având suprafaţa construită de 7 mp, aferentă 
sectorului din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită 
Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 40 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 106F, km 8+198=>km 8+204. Construcția C1 - pod la km 8+201, 
având suprafața construită de 40 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniu public, iar 
terenul în suprafață de 82 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN, administrator 
MINISTERUL APELOR ŞI 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 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu, 
situat pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 40 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 
prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4 - Tronson DJ 106F, km 8+204=>km 12+615, cu suprafaţa de 61678 mp., extravilan. 
Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 8+201, având suprafaţa construită de 7 mp., C2 
reprezintă culeea podului de la km 12+625, având suprafaţa construită de 10 mp., aferente sectorului din 
drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu, situat 
pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 40 în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 
anexa nr. 1; 

 Cad. 4.1 - Tronson DJ 106F, km 12+615=>km 12+636. Construcția C1 - pod la km 12+625, 
având suprafața construită de 192 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniu public, iar 
terenul in suprafața de 323 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN, administrator 
MINISTERUL APELOR ŞI 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 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu, 
situat pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 
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poziţia cu nr. crt. 40 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 
prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 5 - Tronson DJ 106F, km 12+636=>km 12+942, cu suprafaţa de 3987 mp., intravilan. 
Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 12+625, având suprafaţa construită de 10 mp., C2 
reprezintă culeea podului de la km 12+949, având suprafaţa construită de 8 mp., aferente sectorului din 
drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu, situat 
pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 40 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 106F, km 12+942=>km 12+957. Construcția C1 - pod la km 12+949, 
având suprafața construită de 99 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniu public, iar 
terenul în suprafață de 233 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN, administrator 
MINISTERUL APELOR ŞI 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 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu, 
situat pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 40 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 
prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 6 - Tronson DJ 106F, km 12+957=>km 13+964, cu suprafaţa de 14857 mp., din care 
13977 intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 12+949, având suprafaţa construită 
de 7 mp., C2 reprezintă culea podului de la km 13+978, având suprafaţa construită de 5 mp.,  aferente 
sectorului din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită 
Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 40 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 
prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 6.1 - Tronson DJ 106F, km 13+964=>km 13+992. Construcția C1 - pod la km 13+978, 
având suprafața construită de 138 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniu public, iar 
terenul în suprafață de 368 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN, administrator 
MINISTERUL APELOR ŞI 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 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu, 
situat pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 40 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 
prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 7 - Tronson DJ 106F, km 13+992=>km 16+450, cu suprafaţa de 32164 mp., extravilan. 
Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 13+978, având suprafaţa construită de 5 mp., C2 
reprezintă culea podului de la km 16+456, având suprafaţa construită de 6 mp.,  aferente sectorului din 
drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu, situat 
pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 40 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 106F, km 16+450=>km 16+462. Construcția C1 - pod la km 16+456, 
având suprafața construită de 75 mp se afla în proprietatea Județului ALBA - domeniu public, iar 
terenul în suprafață de 168 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN, administrator 
MINISTERUL APELOR ŞI 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 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu, 
situat pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 40 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 
prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 8 - Tronson DJ 106F, km 16+462=>km 16+667, cu suprafaţa de 2954 mp.,  extravilan. 
Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 16+456, având suprafaţa construită de 7 mp., 
aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - 
limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Gârbova, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. crt. 40 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
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Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 
potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 2.  Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sebeş, înscrierea în 

Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând domeniului 
public al Judeţului Alba, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3.  Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sebeş, înscrierea în Cartea 
Funciară a categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 1  din 
prezenta hotărâre. 

Art. 4.  Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5.  Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridice şi administraţie 
publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei 
dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 138 
Alba Iulia, 28 iunie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 138/28 iunie 2019 este publicată și poate fi 
consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba,  
asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106K:  

Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 iunie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în 
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra tronsoanelor din 
drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107; 
 - expunerea d e m otive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice 
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului 
Alba, asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - 
Secăşel - DJ 107; 

- raportul de  s pecialitate nr. 12480/18 iunie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - 
Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107, respectiv Cad. 1.1; Cad. 2; Cad. 3; Cad 3.1; Cad 4; Cad 5; 
Cad 5.1; Cad 6; Cad 7; Cad 8; Cad 9; Cad 9.1; Cad 10; Cad 10.1; Cad 11, documentaţii realizate de S.C. 
Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 10334/22 mai 
2019; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei d e specialitate n r. 2  Amenajarea t eritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii n r. 7/ 1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

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

și completările ulterioare; 
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice 

şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la acest act normativ 
stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria funcţională de drum judeţean, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- H.G. n r. 974 /2002 privind at estarea dom eniului public al judeţului Alba precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 
831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 43; 

- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară 
aprobat prin Ordinul n r. 700/ 2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a  administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş 

pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - JUDEŢUL ALBA - prima 
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înregistrare, asupra sectoarelor din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - 
Secăşel - DJ 107, având suprafaţa totală identificată de 387484 mp, din care 80597 mp intravilan, după 
cum urmează: 

 Cad. 1.1 - Tronson DJ 106K, km 1+854(0+000)=>km 1+891. Construcția C1 - pod la km 
1+872, având suprafața construită de 392 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniul public, 
iar terenul in suprafața de 538 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN, administrator 
MINISTERUL APELOR ŞI 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 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe 
teritoriul administrativ al municipiului Sebeş, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 
nr. crt. 43 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 106K, km 1+891=>km 2+079, cu suprafaţa de 2630 mp., extravilan. 
Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 1+872, având suprafaţa construită de 11 mp, aferentă 
sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107, 
situat pe teritoriul administrativ al municipiului Sebeş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 
crt. 43 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 106K, km 2+157(2+079)=>km 2+843, cu suprafaţa de 10074 mp., 
extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 2+853, având suprafaţa construită de 8 
mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - 
DJ 107, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Sebeş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia 
cu nr. crt. 43 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 106K, km 2+843=>km 2+863. Construcția C1 - pod la km 2+853, 
având suprafața construită de 155 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniul public, iar 
terenul în suprafață de 303 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN, administrator 
MINISTERUL APELOR ŞI 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 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe 
teritoriul administrativ al municipiului Sebeş, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 
nr. crt. 43 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4 - Tronson DJ 106K, km 2+863=>km 4+583, cu suprafaţa de 22287 mp., extravilan. 
Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 2+853, având suprafaţa construită de 8 mp, aferentă 
sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107, 
situat pe teritoriul administrativ al municipiului Sebeş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 
crt. 43 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 5 - Tronson DJ 106K, km 4+583=>km 10+367, cu suprafaţa de 82202 mp., din care 
23757 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 10+369, având suprafaţa 
construită de 4 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - 
Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe teritoriul administrativ al comunei Daia Română, parte din bunul 
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 43 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 106K, km 10+367=>km 10+372. Construcția C1 -pod la km 10+369, 
având suprafața construită de 34 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniul public, iar 
terenul în suprafață de 55 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN, administrator 
MINISTERUL APELOR ŞI 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 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe 
teritoriul administrativ al comunei Daia Română, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia 
cu nr. crt. 43 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. 
nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 6 - Tronson DJ 106K, km 10+372=>km 14+649, cu suprafaţa de 58260 mp., din care 
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8747 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 10+369, având suprafaţa 
construită de 4 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - 
Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe teritoriul administrativ al comunei Daia Română, parte din bunul 
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 43 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului publ ic al  
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 7 - Tronson DJ 106K, km 14+649=>km 15+897, cu suprafaţa de 17495 mp., extravilan, 
aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 
107, situat pe teritoriul administrativ al comunei Berghin, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 
nr. crt. 43 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 8 - Tronson DJ 106K, km 15+897=>km 23+366, cu suprafaţa de 103728 mp., din care 
11928 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - 
Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe teritoriul administrativ al comunei Şpring, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. crt. 43 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 9 - Tronson DJ 106K, km 23+366=>km 26+082, cu suprafaţa de 38906 mp., din care 
8836 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 26+088, având suprafaţa 
construită de 9 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - 
Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe teritoriul administrativ al comunei Ohaba, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. crt. 43 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 106K, km 26+082=>km 26+095. Construcția C1 -pod la km 26+088, 
având suprafața construită de 106 mp se afla în proprietatea Județului ALBA - domeniul public, iar 
terenul în suprafață de 182 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN, administrator 
MINISTERUL APELOR ŞI 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 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe 
teritoriul administrativ al comunei Ohaba, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 
crt. 43 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 10 - Tronson DJ 106K, km 26+095=>km 29+863, cu suprafaţa de 49234 mp., din care 
25868 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 26+088, având suprafaţa 
construită de 8 mp., C2 reprezintă culeea podului de la km 29+878, având suprafaţa construită de 12 
mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - 
DJ 107, situat pe teritoriul administrativ al comunei Ohaba, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 
nr. crt. 43 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 10.1 - Tronson DJ 106K, km 29+863=>km 29+892. Construcția C1 -pod la km 29+878, 
având suprafața construită de 331 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniul public, iar 
terenul în suprafață de 610 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN, administrator 
MINISTERUL APELOR ŞI 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 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107, situat pe 
teritoriul administrativ al comunei Ohaba, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 
crt. 43 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 11 - Tronson DJ 106K, km 29+892=>km 30+000(30+006), cu suprafaţa de 1650 mp., 
din care 990 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 29+878, având suprafaţa 
construită de 8 mp., C2 reprezintă culeea podului de la km 29+878, având suprafaţa construită de 12 
mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - 
DJ 107, situat pe teritoriul administrativ al comunei Ohaba, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 
nr. crt. 43 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 2.  Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, înscrierea în Cartea 
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Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând domeniului public 
al Judeţului Alba, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3.  Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, înscrierea în Cartea 
Funciară a categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 1  din 
prezenta hotărâre. 

Art. 4.  Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5.  Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi administraţie 
publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei 
dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 139 
Alba Iulia, 28 iunie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 139/28 iunie 2019 este publicată și poate fi 
consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba,  
asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roşia de Secaş 

 
      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 iunie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în 
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra tronsoanelor din 
drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş; 

- expunerea d e m otive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice 
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului 
Alba, asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş; 

- raportul de  s pecialitate nr. 12486/18 iunie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei 
- Roşia de Secaş, respectiv Cad. 1; Cad. 1.1; Cad. 2; Cad 2.1; Cad 3; Cad 4; Cad 4.1; Cad 5; Cad 5.1; 
Cad 6; Cad 6.1; Cad 7, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 10334/22 mai 2019; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei d e s pecialitate n r. 2  Amenajarea t eritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii n r. 7/ 1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

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

și completările ulterioare; 
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice 

şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, A nexa nr. 2 l a ac est ac t nor mativ 
stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria funcţională de drum judeţean, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- H.G. n r. 974 /2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 
831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 44; 

- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară 
aprobat prin Ordinul n r. 700/ 2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a  administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 
Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş 

pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra 
sectoarelor din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, având suprafaţa totală 
identificată de 222075 mp, din care 63516 mp intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 106L, km 0+008(0+000)=>km 0+104, cu suprafaţa de 1494 mp. 
Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 0+108, având suprafaţa construită de 6 mp, aferentă 
sectorului din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe teritoriul 
administrativ al comunei Şpring, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 44 în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 
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anexa nr. 1; 
 Cad. 1.1 - Tronson DJ 106L, km 0+104=>km 0+112. Construcția C1 - pod la km 0+108, 

având suprafața construită de 46 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniul public, iar 
terenul în suprafață de 132 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN, administrator 
MINISTERUL APELOR ŞI 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 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe teritoriul administrativ al 
comunei Şpring, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 44 în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 
1; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 106L, km 0+112=>km 2+164, cu suprafaţa de 25239 mp., din care 
22520 intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 0+108, având suprafaţa construită 
de 6 mp, C2 reprezintă culeea podeţului de la de la km 2+165, având suprafaţa construită de 4 mp, 
aferente sectorului din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe teritoriul 
administrativ al comunei Şpring, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 44 în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 
1; 

 Cad. 2.1 - Tronson DJ 106L, km 2+164=>km 2+167. Construcția C1 - podeţ la km 2+165, 
având suprafața construită de 18 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniul public, iar 
terenul în suprafață de 36 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN, administrator 
MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR prin ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE 
reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform HG 1705/2006, aferent sectorului din 
drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe teritoriul administrativ al 
comunei Şpring, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 44 în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 
1; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 106L, km 2+167=>km 6+762, cu suprafaţa de 64571 mp., extravilan. 
Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 2+165, având suprafaţa construită de 4 mp., aferentă 
sectorului din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe teritoriul 
administrativ al comunei Şpring, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 44 în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 
1; 

 Cad. 4 - Tronson DJ 106L, km 6+782=>km 9+528, cu suprafaţa de 36713 mp., din care 
18844 intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 9+532, având suprafaţa construită 
de 9 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe 
teritoriul administrativ al comunei Roşia de Secaş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 
44 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr . 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4.1 - Tronson DJ 106L, km 9+528=>km 9+536. Construcția C1 - pod la km 9+532, 
având suprafața construită de 51 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniul public, iar 
terenul în suprafață de 97 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN, administrator 
MINISTERUL APELOR ŞI 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 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe teritoriul administrativ al 
comunei Roşia de Secaş, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 44 în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 
anexa nr. 1; 

 Cad. 5 - Tronson DJ 106L, km 9+536=>km 10+650, cu suprafaţa de 15155 mp., din care 
7313 intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 9+532, având suprafaţa construită de 
9 mp., C2 reprezintă culea podului de la km 10+653, având suprafaţa construită de 11 mp.,  aferente 
sectorului din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe teritoriul 
administrativ al comunei Roşia de Secaş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 44 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 106L, km 10+650=>km 10+657. Construcția C1 - pod la km 10+653, 



 
38 

având suprafața construită de 70 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniul public, iar 
terenul în suprafață de 100 mp se afla în proprietatea STATULUI ROMÂN, administrator 
MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR prin ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE 
reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform HG 1705/2006, aferent sectorului din 
drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe teritoriul administrativ al 
comunei Roşia de Secaş, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 44 în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 
anexa nr. 1; 

 Cad. 6 - Tronson DJ 106L, km 10+657=>km 15+711, cu suprafaţa de 70212 mp., din care 
6810 intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 10+653, având suprafaţa construită 
de 11 mp., C2 reprezintă culea podului de la km 15+716, având suprafaţa construită de 8 mp.,  aferente 
sectorului din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe teritoriul 
administrativ al comunei Roşia de Secaş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 44 în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 
anexa nr. 1; 

 Cad. 6.1 - Tronson DJ 106L, km 15+711=>km 15+721. Construcția C1 - pod la km 15+716, 
având suprafața construită de 83 mp se află în proprietatea Județului ALBA - domeniul public, iar 
terenul in suprafața de 178 mp se află în proprietatea STATULUI ROMÂN, administrator 
MINISTERUL APELOR ŞI 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 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe teritoriul administrativ al 
comunei Roşia de Secaş, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 44 în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 
anexa nr. 1; 

 Cad. 7 - Tronson DJ 106L, km 15+721=>km 16+300, cu suprafaţa de 8423 mp., din care 
7843 intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 15+716, având suprafaţa construită 
de 8 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş, situat pe 
teritoriul administrativ al comunei Roşia de Secaş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 
44 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr . 
974/2002 - anexa nr. 1; 

potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 2.  Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, înscrierea în 

Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând domeniului 
public al Judeţului Alba, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3.  Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, înscrierea în Cartea 
Funciară a categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 1  din 
prezenta hotărâre. 

Art. 4.  Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5.  Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridice şi administraţie 
publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
Nr. 140 
Alba Iulia, 28 iunie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 140/28 iunie 2019 este publicată și poate fi 
consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al municipiului Aiud,  
pentru transmiterea cotei de  1/2 părți asupra unui bun imobil - teren situat 
administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al Municipiului Aiud  

și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul public  
al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 iunie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al municipiului 
Aiud, pentru transmiterea cotei de 1/2 părți asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în 
municipiul Aiud, din domeniul public al Municipiului Aiud  și din administrarea Consiliului local al 
municipiului Aiud, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului 
local al municipiului Aiud, pentru transmiterea cotei de 1/2 părți asupra unui bun imobil - teren situat 
administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al Municipiului Aiud  și din administrarea 
Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea 
Consiliului Județean Alba; 

- raportul de  s pecialitate nr. 12489/18 iunie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei d e s pecialitate n r. 1  Dezvoltare economică, 
bugete, s trategii și de avizul favorabil al Comisiei d e s pecialitate n r. 2  Amenajarea t eritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 al in. 1 l it. c, art. 91 al in. 4 l it. a, art. 120 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- art. 860 al in. 3 di n N oul C od C ivil ( Legea n r. 287/ 2009),  republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
- art. 9  al in. 4 di n Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1.  Se încuviințează cererea adresată Consiliului local al municipiului Aiud, pentru 
transmiterea cotei de  1/2 părți asupra bunului imobil - teren intravilan în suprafață de 2335 mp înscris 
în CF nr. 92561 Aiud, situat administrativ în municipiul Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7, judeţul Alba,  din 
domeniul public al municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în 
domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea edificării în 
comun a sediului „Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud”. 

Art. 2.  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. 3.  Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
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Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local al municipiului 
Aiud, Direcției juridică și administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției 
dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 141 
Alba Iulia, 28 iunie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale  

din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru elaborarea şi/sau  
actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor  

şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 iunie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din 
Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor 
Urbanistice Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019; 

- expunerea d e m otive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi 
administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru elaborarea şi/sau 
actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, 
pe anul 2019; 

- raportul de specialitate nr. 12526/18 iunie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul 
de specialitate al Consiliului Județean Alba; 
 Ţinând cont de prevederile Contractului de finanţare nr. 68223/17.05.2019/12078/12.06.2019 
încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale si  Administrației Publice și Unitatea Administrativ 
Teritorială - Județul Alba, pentru Programul privind elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice 
generale ale localităţilor și a regulamentelor locale de urbanism; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei d e s pecialitate n r. 1  Dezvoltare economică, 
bugete, s trategii și de avizul favorabil al Comisiei d e s pecialitate n r. 2  Amenajarea t eritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 al in. 3 l it. c  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii n r. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- art. 34 al in. 2 di n Legea n r. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 
- H.G. n r. 525 /1996  pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

 Art. 1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor 
de la bugetul de stat, în sumă de 690.987,00 l ei, pentru elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor 
Urbanistice Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019, conform 
anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete și 
Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 
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Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a 
Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei municipiului Alba Iulia, Unităților administrativ teritoriale 
nominalizate; Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Direcției 
amenajarea teritoriului și urbanism din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 142 
Alba Iulia, 28 iunie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 al in. 2 l it. a  din  L egea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea  
                                                                         Consiliului Județean Alba nr. 142/28 iunie 2019 

 
REPARTIZAREA 

 

pe unităţi administrativ teritoriale din județul Alba, a subvenţiilor de 
la bugetul de stat, pentru elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor 
Urbanistice Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de 

Urbanism, pe anul 2019 
 
 

 
  

                                         lei 
 Nr. 

crt. 
Denumire unitate administrativ 

teritorială Program 2019 

 TOTAL, din care: 690.987,00 
 1 Almașu Mare 21.916,00 
 2 Baia de Arieș 21.287,00  

3 Berghin 10.643,00  
4 Ciugud 14.875,00  
5 Ciuruleasa 15.965,00  
6 Doștat 15.965,00  
7 Fărău 10.643,00  
8 Gârbova 21.287,00  
9 Gârda de Sus 15.965,00  
10 Horea 21.287,00  
11 Întregalde 2.792,00  
12 Livezile 21.287,00  
13 Lopadea Nouă 21.287,00  
14 Mihalț 15.965,00  
15 Mirăslău 21.287,00  
16 Mogoș 15.965,00  
17 Ocoliș 8.447,00 

 18 Pianu 21.287,00  
19 Poiana Vadului 15.965,00 

 20 Ponor 15.965,00 
 21 Poșaga 21.287,00  

22 Rădești 15.965,00  
23 Râmeț 15.965,00  
24 Roșia de Secaș 15.965,00 

 25 Săsciori 200.000,00  
26 Scărișoara 11.900,00 

 27 Unirea 10.643,00 
 28 Vadu Moților 10.643,00 
 29 Valea Lungă 15.965,00 
 30 Vidra 21.287,00  

31 Zlatna 21.287,00 
                     

CONTRASEMNEAZĂ 
     PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
   Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind prelungirea termenului de aplicare a  prevederilor Hotărârii  
Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri  

pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
Alba, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 iunie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a  prevederilor Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea 
corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - expunerea d e m otive la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a  
prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri 
pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - raportul de  specialitate nr. 12524/18 iunie  2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 
 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri 
pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; 
 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 304/27 noiembrie 2018 privind prelungirea 
termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 
cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Alba 
 - Contractului d e a dministrare nr. 3965 -2646/26.03.2013 de  t ransmitere a dr eptului de  
administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia 
Copilului Alba asupra imobilului, aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, situate administrativ 
în municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, județul Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei d e s pecialitate n r. 1  Dezvoltare economică, 
bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2  Amenajarea teritoriului, investiții, 
turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate 
nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 91 al in. 1 l it. c , art. 123 al in. 1 și art. 124 din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 - Legii n r. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - art. 858, ar t. 860 al in. 1, art. 862 al in. 1, art. 867-869 și art. 874 din Noul Cod Civil (Legea 
nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările ulterioare);  
 - art. 99 a lin. 4 – 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 
ulterioare;  
  - Normelor m etodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G. nr. 1031/1999; 
 - H.G. n r. 974/ 2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare; 
 - art. 15 di n Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al 
municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat  prin Ordinul m inistrului 
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educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555 din 7 octombrie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1.  Se aprobă prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea 
corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, cu modificările şi 
completările ulterioare,  până în data de 31 decembrie 2019. 

Art. 2.  Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului general al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art. 3.  Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba, Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, 
Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcţiei dezvoltare şi 
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 143 
Alba Iulia, 28 iunie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul „Consolidare pod pe drumul judeţean DJ 106E peste Râul Sebeş,  
km 52+150 Dobra, Judeţul Alba” 

 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 iunie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație 
de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pe ntru obi ectivul 
„Consolidare pod pe drumul judeţean DJ 106E peste Râul Sebeş, km 52+150 Dobra, Judeţul Alba”; 

- expunerea d e m otive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-
economici pe ntru obi ectivul „Consolidare pod pe drumul judeţean DJ 106E peste Râul Sebeş, km 
52+150 Dobra, Judeţul Alba”; 

- raportul de  s pecialitate nr. 12540/18 iunie 2019 al Direcției gestionarea patrimoniului din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil nr. 2/14 iunie 2019 al Comisiei tehnico-economice, constituite la 
nivelul Consiliului Județean Alba în scopul avizării documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, aflate în competenţa 
de aprobare a Consiliului Judeţean Alba sau a preşedintelui Consiliului Judeţean Alba. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei d e s pecialitate n r. 1  Dezvoltare economică, 
bugete, s trategii și de avizul favorabil al Comisiei d e s pecialitate n r. 2  Amenajarea t eritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 
-  art. 14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 3 lit. f din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 20, ar t. 44 și art. 45 din Legea n r. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și a normativelor 
specifice în vigoare. 

În temeiul  art. 97  şi art. 115 al in. 1 l it. c  di n Legea n r. 215/ 2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică a investiției, faza Documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Consolidare pod pe drumul judeţean DJ 106E peste Râul 
Sebeş, km 52+150 Dobra, Judeţul Alba” și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa - parte 
integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiției „Consolidare pod pe drumul judeţean DJ 106E 
peste Râul Sebeş, km 52+150 Dobra, Judeţul Alba”, în valoare  de  742.264,32 lei, la care se adaugă 
TVA în valoare de 139.806,97 lei, cu un total de 882.071,29 lei (inclusiv TVA), din care C+M 
585.286,07 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 111.204,35 lei, cu un total de  696.490,42 lei 
(inclusiv TVA). 
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Art. 3.  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. 4.  Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 
Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și administrație 
publică, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism și Direcției 
dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 144 
Alba Iulia, 28 iunie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 al in. 2 l it. e   di n  L egea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 144/28 iunie 2019 

 
 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 
„Consolidare pod pe drumul judeţean DJ 106E peste Râul Sebeş,  

km 52+150 Dobra, Judeţul Alba” 
 
  
 
 

Beneficiar: U.A.T. - JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEȚEAN  ALBA 
Proiectant: S.C. GG TEHNIC PROIECT  S.R.L. 

 
1. Indicatori economici: 
 valoarea totală a investiţiei 742.264,32 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 139.806,97 

lei, cu un total de  882.071,29 lei (inclusiv TVA): 
 din care C+M 585.286,07 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 111.204,35 lei, cu 

un total de  696.490,42 lei (inclusiv TVA). 
 durata de execuție estimată: 4 luni. 

 
2. Indicatori tehnici:  
 Categoria funcțională a drumului pe care se află podul: Drum județean; 
 Categoria de importanță: C-lucrări de importanță normală; 
 Clasa tehnică:  IV; 
 Suprafața totală construită: 400mp; 
 Schema statică: grinzi simplu rezemate; 
 Lungimea și tipul grinzilor: fâșii cu goluri, L=13,60m; 
 Numărul de deschideri și lumina lor:  2x12,50m; 
 Lățimea părții carosabile: 7,00m (2x3,50m) m; 
 Lățimea trotuarului:  2x1,00m; 
 Lățimea totală între parapeți: 9,00m; 
 Lățimea totală a podului: 9,50m; 
 Lungimea podului: 28,40m (2x14,20); 
 Clasa de încărcare: E A30-V80; 
 Structura rutieră adoptată: 

o  izolație performantă; 
o  protecție hidroizolație de 3cm din BA8 ; 
o  strat asfaltic de 4 cm din BAP16; 
o  strat asfaltic de 4 cm din MAS16; 

 Evacuarea apelor de pe pod se realizează la capătul podului; 
 Parapet metalic pietonal cu L=56m. 

 
 

                 CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
     Ion  DUMITREL                  Vasile BUMBU                                                                   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Statului de funcţii al  

Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 iunie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Publice 
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii 
al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

- raportul de  s pecialitate nr. 12698 din 19 iunie 2019 al Biroului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 1729 din 11 iunie 2019 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 
Persoanelor Alba, înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 11991 din 11 iunie 2019; 

Ţinând cont de avizul  nr. 3519518 din 25 iunie 2019  al Direcţiei pentru  Evidenţa Persoanelor 
şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 13338 din 26 iunie 2019. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 
juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 al in. 1 l it. a și art. 91 al in. 2 l it. c  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legii n r. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- art. 9 al in. 3 di n O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă 
a Persoanelor Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. A nexa n r. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 46/28 februarie 2019 își 
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3.  Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorul executiv al Direcţiei Publice 
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4 Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Publice Comunitare de 
Evidenţă a Persoanelor Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică şi Biroului resurse umane din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
Nr. 145 
Alba Iulia, 28 iunie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0  
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Anexa la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 145/28 iunie 2019 

 
 
 

STAT DE FUNCȚII 
al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba 

 
 

        
Nr.crt. Denumirea funcţiei Clasa Gradul 

profesional 
Numărul 
de posturi 

1 Director executiv   1 
           

Biroul de Evidenţă a Persoanelor  
2 Şef birou   1 

Compartiment evidenţa persoanelor 
3-4 Inspector I Superior 2 
5 Consilier juridic I Asistent 1 
6 Consilier I Debutant  1 

Compartiment informatică 
7 Consilier  Superior 1 

Biroul Stare Civilă 
8 Şef birou   1 
9 Consilier I Superior 1 
10 -12 Inspector I Superior 3 
13 Inspector I Principal 1 
14 Inspector I Asistent 1 
15 Inspector I Debutant 1 

Compartiment financiar-contabil, resurse umane, achiziţii şi relaţii publice 
16 -17 Consilier I Superior 2 
18 Inspector I Principal 1 
19 Consilier I Debutant 1 

Biroul Administrativ 
20 Şef birou    1 
21 Consilier debutant   1 
22 Arhivar IA    1 
23 Îngrijitor    1 
24-25 Şofer I   2 
                                 TOTAL 25 

                             
     

                      
CONTRASEMNEAZĂ                 

                                               PREŞEDINTE,              SECRETARUL  JUDEŢULUI ALBA, 
                         Ion DUMITREL                                       Vasile BUMBU        
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcții  
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 
      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 iunie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții 
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul de  s pecialitate nr. 12815/21 iunie 2019 al Biroului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 
juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 al in. 1 l it. a și art. 91 al in. 2  l it. c  din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 64 alin. 2 şi art. 107 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 
HOTĂRÂRE 

Art. 1.  Se aprobă modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliul 
Judeţean Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 2.  Anexa n r. 2 l a Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 47/28 f ebruarie 2019 își 
încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
 Art. 3.  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art. 4.  Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, direcţiilor, serviciilor şi birourilor 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
Nr. 146 
Alba Iulia, 28 iunie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 146/28 iunie 2019 

 
 
 

STATUL DE FUNCȚII  
AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 
 
 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Număr posturi 
APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

1 Preşedinte 1 
2-3 Vicepreşedinte 2 
4 Secretar al judeţului 1 
5 Administrator public 1 

CABINETUL PREȘEDINTELUI 
6-9 Consilier 4 

BIROUL RESURSE UMANE 
10 Şef birou  1 

11-14 Consilier, grad profesional superior 4 
15 Inspector, grad profesional superior 1 

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN 
16 Șef birou  1 

17-21 Auditor, grad profesional superior 5 
SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

22-23 Consilier, grad profesional superior 2 
SERVICIUL ADMINISTRATIV 

24 Şef serviciu 1 
25 Inspector de specialitate gradul I A 1 
26 Inspector de specialitate gradul I  1 
27 Referent IA 1 

28-30 Îngrijitor  3 
31 Îngrijitor (Sâncrai) 1 

32-41 Şofer I (din care un post cu ½ normă) 10 
42 Muncitor calificat I 1 
43 Muncitor calificat I (Sâncrai) 1 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
44 Director executiv  1 

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS 
45 Şef serviciu 1 

46-50 Consilier juridic, grad profesional superior  5 
51-52 Consilier juridic, grad profesional principal  2 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  
53-57 Consilier, grad profesional superior 5 

REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, MONITORUL OFICIAL 
58 Consilier, grad profesional superior 1 
59 Inspector de specialitate gradul IA 1 

AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT 
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60-61 Consilier, grad profesional superior 2 
UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

62-63 Consilier, grad profesional superior 2 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

64 Director executiv  1 
65 Director executiv adjunct  1 

Contabilitate-financiar 
66-71 Consilier, grad profesional superior 6 

SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ  
72 Şef serviciu 1 

Dezvoltare economică și rurală 
73 Inspector, grad profesional superior 1 

74-75 Consilier, grad profesional superior 2 
Programe şi guvernanţa corporativă 

76-78 Consilier, grad profesional superior 3 
79 Consilier, grad profesional principal 1 

SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE 
80 Şef serviciu  1 

81-85 Consilier, grad profesional superior 5 
86 Consilier, grad profesional principal 1 
87 Inspector de specialitate gradul I 1 

SERVICIUL BUGET VENITURI 
88 Şef serviciu  1 

Buget 
89-91 Consilier, grad profesional superior 3 

Urmărire, încasare venituri şi executare silită 
92-94 Consilier, grad profesional superior 3 

95 Consilier juridic, grad profesional principal 1 
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE  

ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR 
96 Şef serviciu  1 

97-101 Consilier, grad profesional superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5 
102 Consilier, grad profesional principal 1 
103 Consilier, grad profesional asistent 1 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
104 Director executiv  1 

SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI, ÎNTREȚINERE DRUMURI 
105 Şef serviciu 1 

Administrare drumuri judeţene 
106-110 Consilier, grad profesional superior 5 

111 Consilier, grad profesional principal 1 
112 Consilier, grad profesional asistent 1 
113 Referent de specialitate, grad profesional superior  1 
114 Referent IA 1 

Siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene 
115-116 Consilier, grad profesional superior 2 
117-118 Referent IA 2 
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Întreţinere drumuri judeţene 
119 Inspector de specialitate gradul IA 1 

120-123 Muncitor calificat I 4 
SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT, INFORMATICĂ 

124 Şef serviciu 1 
125-130 Consilier, grad profesional superior 6 

131 Expert gradul IA 1 
Tineret, învățământ,  sport și relaţii interinstituţionale 

132-133 Consilier, grad profesional superior 2 
DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 

134 Arhitect şef  1 
Amenajarea teritoriului, urbanism 

135-137 Consilier, grad profesional superior 3 
138 Consilier, grad profesional principal 1 
139 Consilier, grad profesional asistent  1 
140 Consilier, grad profesional debutant 1 

Autorizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS 
141-143 Consilier, grad profesional superior 3 

144 Consilier, grad profesional asistent 1 
145 Inspector de specialitate gradul IA 1 
146 Inspector de specialitate gradul I 1 

Gestiunea patrimoniului construit şi a peisajului cultural 
147-148 Consilier, grad profesional superior 2 

149 Consilier, grad profesional debutant 1 
SERVICIUL INVESTIŢII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ŞI 

MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE CULTURĂ 
150 Şef serviciu 1 

Investiţii 
151-153 Consilier, grad profesional superior 3 

Dezvoltare promovare patrimonială şi Managementul unităţilor de cultură 
154-155 Consilier, grad profesional superior 2 

156 Inspector, grad profesional superior 1 
157 Consilier, grad profesional principal 1 

BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, DIASPORA, RELAŢII PUBLICE ŞI 
COMUNICARE 

158 Şef birou 1 
159-160 Consilier, grad profesional superior 2 

161 Consilier, grad profesional superior (Câmpeni) 1 
162 Inspector de specialitate gradul IA 1 
163 Inspector de specialitate gradul I 1 

BIROUL TURISM 
164 Şef birou 1 
165 Consilier, grad profesional superior 1 
166 Inspector, grad profesional superior 1 
167 Consilier, grad profesional asistent 1 
168 Inspector, grad profesional asistent 1 
169 Inspector de specialitate gradul IA 1 

SERVICIUL  MEDIU 
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170 Șef serviciu  1 
Strategii, programe, proiecte mediu 

171 Consilier, grad profesional principal 1 
172 Consilier, grad profesional asistent 1 

Sistem de management integrat al deşeurilor 
173-175 Consilier, grad profesional superior 3 

176 Consilier, grad profesional asistent 1 
177 Consilier, grad profesional debutant 1 

Arii protejate 
178 Inspector de specialitate gradul IA 1 
179 Inspector de specialitate gradul I 1 
180 Inspector de specialitate gradul II 1 

 TOTAL 180 
MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ 

1-3 Director–manager gradul II 3 
4 Director general–manager gradul II 1 
  TOTAL 4 
  TOTAL GENERAL 184 

                
 
     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
                Ion DUMITREL               Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militară a Județului Alba 

 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 iunie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizări Monografiei e conomico-militară a 
Județului Alba; 

 - expunerea d e m otive la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizări Monografiei 
economico-militară a Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 12831 din 21 iunie 2019 al Structurii de securitate la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militară a Județului Alba; 

- adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba nr. 198/AB din 11 iunie 
2019 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 12767/20 iunie 2019. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei d e s pecialitate n r. 1  Dezvoltare economică, 
bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2  Amenajarea teritoriului, investiții, 
turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 
Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 
4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei d e s pecialitate nr. 5  
Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 
6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 al in. 1 l it. d și art. 91 al in. 5 l it. c  din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- art. 35 l it. d di n L egea n r. 45/ 1994 a apărării naționale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- art. 31-33 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- art. 47 l it. f  di n L egea n r. 477/ 2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului 

pentru apărare, republicată; 
- art. 1 din H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu modificările 

și completările ulterioare; 
- art. 4 alin. 1 din Instrucțiunile privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-

militare a județului, respectiv a municipiului București aprobate prin H. G. nr.1174/2011. 
- Instrucțiunile nr. 29/18 iulie 2012 ale Președintelui Administrației Naționale a Rezervelor de 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 
 

 
HOTĂRÂRE 

 
 
Art. 1. Se aprobă actualizarea Monografiei economico-militară a Județului Alba, document care 

are atribuit nivel de clasificare secret de serviciu, sens în care, anexele nr. 1a), 1b), 2c), 3, 5, 8e), 10), 
11), 12), 14), 16)  se modifică și se înlocuiesc în mod corespunzător cu anexele la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Structura de securitate din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3.  Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre (cu excepția anexelor) se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
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comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și 
administraţie publică, Biroului resurse umane și Structurii de securitate din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba. 

Art. 4. Prin intermediul Structurii de securitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba prezenta hotărâre (împreună cu anexele) se comunică: Administrației Naționale a 
Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Centrului Militar Județean Alba și Structurii Teritoriale pentru 
Probleme Speciale – Județul Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 147 
Alba Iulia, 28 iunie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii și a  

Regulamentului  de organizare şi funcţionare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 iunie 2019; 
 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a  
Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Alba Iulia; 

- raportul de  s pecialitate comun nr. 12664 din 19 iunie 2019 al Direcţiei juridice şi 
administraţie publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 9670 din 12 iunie 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia înregistrată 
la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12149 din 13 iunie 2019; 

- solicitarea nr. 9930 din 18 iunie 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia înregistrată 
la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12559 din 18 iunie 2019. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 
juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție 
socială; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 al in. 1 l it. a şi 91 alin. 2 l it. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii n r. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 

Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- art. 15 di n N ormele metodologice de apl icare a O .U.G. nr. 162/ 2008 pr ivind t ransferul 
ansamblului de atribuţii şi competente exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. n r. 56/ 2009, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- art. 6 d in O rdinul M inistrului Sănătății nr. 1 224/2010 privind apr obarea nor mativelor de  
personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; 
 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1.  Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 
conform anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2.  Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 
Iulia, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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Art. 4.  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 98 din 25 aprilie 2019 şi Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 43 din 27 februarie 2014 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 5.  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Alba Iulia, Direcţiei juridice şi administraţie publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 148 
Alba Iulia, 28 iunie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 148/28 iunie 2019  sunt publicate și pot fi 
consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 iunie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- expunerea de  motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a 
Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Naţional al Unirii 
Alba Iulia; 

- raportul de  s pecialitate nr. 13274 din 26 iunie 2019 al Biroului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 2284/24 iunie 2119 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia înregistrată la 
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 13192/25 iunie 2019. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 
juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei d e s pecialitate n r. 4  Educație, cultură, 
tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 al in. 1 l it. a și 91 alin. 2 l it. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 13 al in. 2 și art. 25 di n L egea n r. 311/ 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, urmând să 
aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, 
urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului 
Naţional al Unirii Alba Iulia, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr . 3 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 276 din 25 octombrie 2018, Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 77 din 28 martie 2018 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 302 
din 28 septembrie 2017 își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Modificarea raporturilor de muncă ale angajaţilor Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, 
se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și al Managerului Muzeului Naţional al 
Unirii Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7.  Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Muzeului Naţional al Unirii Alba 
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Iulia, Administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei 
dezvoltare şi bugete şi Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 149 
Alba Iulia, 28 iunie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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                  Anexa nr. 2 la Hotărârea  Consiliului 
Județean Alba nr. 149/28 iunie 2019 

 
 
 

STAT DE FUNCȚII 
AL MUZEULUI NAȚIONAL AL UNIRII ALBA IULIA 

 
 

Nr. 
crt. Denumirea funcţiei Nivelul 

studiilor 
Nr. 

posturi 
 CONDUCERE   

1-2 Director general adjunct grad II S 2 
3 Contabil şef grad II S 1 

SECŢIA ARHEOLOGIE  
4 Şef secţie grad II S 1 

COMPARTIMENTUL ARHEOLOGIE - CERCETARE 
5 Cercetător ştiinţific I S 1 
6 Cercetător ştiinţific II S 1 

7-13 Arheolog gradul IA S 7 
14 Desenator artistic treapta IA M 1 

COMPARTIMENTUL CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ 

15 Arheolog gradul IA S 1 
16-17 Arheolog gradul I S 2 

18 Arheolog gradul II S 1* 

19-20 Asistent de cercetare ştiinţifică S 2** 

SECŢIA ISTORIE  
21 Şef secţie grad II S 1 

COMPARTIMENTUL MUZEOLOGIE 
22- 25 Muzeograf gradul IA S 4 

26 Muzeograf gradul I S 1 
27 Muzeograf gradul II S 1 

COMPARTIMENTUL BIBLIOTECĂ ŞI DOCUMENTARE 
28-29 Bibliotecar gradul IA S 2 

30 Arhivist gradul IA S 1 
SECŢIA MUSEIKON 

31 Şef secţie grad II S 1 
32 Muzeograf gradul IA S 1 
33 Conservator gradul II S 1 
34 Restaurator gradul IA S 1 
35 Restaurator gradul I S 1 
CENTRUL NAŢIONAL DE CONSERVARE – RESTAURARE CARTE VECHE 

36 Şef secţie grad II S 1 
COMPARTIMENTUL RESTAURARE CARTE 

37-38 Restaurator gradul IA S 2 
39-40 Restaurator treapta IA M 2 

COMPARTIMENTUL CERAMICĂ-METAL-TEXTILE 
41-43 Restaurator gradul IA S 3 

44 Restaurator gradul II S 1 
COMPARTIMENTUL RESTAURARE PIATRĂ 

45 Restaurator gradul I S 1 
COMPARTIMENTUL INVESTIGAŢII 

46 Chimist  S 1 
COMPARTIMENTUL CONSERVARE 
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* Postul de arheolog gradul II din cadrul compartimentului cercetare arheologică preventivă va fi 
ocupat pe perioadă determinată (pe perioada derulării contractelor). 
** Posturile de asistent de cercetare științifică – Arheolog vor fi ocupate pe perioada derulării 
proiectului RO-CHER „Proiect complex multidisciplinar pentru monitorizarea, conservarea, 
protecţia şi promovarea patrimoniului cultural românesc”, respectiv pe perioada 2019 - 2020 şi vor fi 
susţinute financiar din bugetul proiectului. 

 
 
 

                   CONTRASEMNEAZĂ 
                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU    
  

47-48 Conservator gradul IA S 2 
49 Conservator gradul I SSD 1 

SECŢIA RELAŢII PUBLICE ŞI MARKETING CULTURAL 
50 Şef secţie grad II S 1 
51 Traducător gradul I S 1 
52 Sociolog principal S 1 
53 Informatician gradul I SSD 1 
54 Analist (programator) ajutor IA M 1 
55 Muzeograf gradul I S 1 
56 Fotograf treapta IA M 1 

COMPARTIMENTUL GESTIUNE PATRIMONIU 
57-65 Supraveghetor muzeu ŞG/M 9 

66 Magaziner  M 1 
COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 

67 Administrator I M 1 
68 Şofer I M 1 
69 Referent treapta IA M 1 
70 Muncitor calificat I (Electrician) M 1 
71 Muncitor calificat I (Lăcătuş) M 1 
72 Muncitor calificat I ( Instalator) M 1 
73 Muncitor calificat II (Instalator ) Şc.prof. 1 
74 Curier  ŞG 1 

COMPARTIMENTUL PAZĂ 
75-79 Paznic  G/M 5 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR - CONTABILITATE 
80 Inspector de specialitate gradul IA S 1 

81-82 Inspector de specialitate gradul II S 2 
83 Referent treapta IA M 1 

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE 
84 Inspector de specialitate gradul I S 1 

COMPARTIMENTUL JURIDIC ŞI RESURSE UMANE  
85 Consilier juridic gradul IA S 1 
86 Inspector de specialitate gradul IA S 1 

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 
87 Auditor gradul IA S 1 

 TOTAL  87 
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Anexa nr. 3 la Hotărârea  
al Consiliului Judeţean Alba nr. 149/28 iunie 2019 
 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A MUZEULUI 
NAŢIONAL AL UNIRII ALBA IULIA 

 
 
TITLUL I.  
    DISPOZIŢII GENERALE 
 
1. Dispoziții generale privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional al 
Unirii Alba Iulia 
 
Art. 1. 
(1) MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII ALBA IULIA, este instituţie de cultură, de drept public, de 
importanţă naţională, cu personalitate juridică, aflată în  subordinea Consiliului Judeţean Alba. 
(2) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia este 
întocmit în baza Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, activitatea sa fiind finanţată din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul 
propriu al județului Alba. 
Art. 2. 
Sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, denumit în continuare Muzeu, este în municipiul Alba 
Iulia, str. Mihai Viteazu nr.12-14, cod 510010. Toate facturile vor conține denumirea completă a 
instituției, alături de indicarea sediului. Toate actele oficiale, anunțurile, publicațiile etc.  vor cuprinde 
denumirea Consiliul județean Alba - „Muzeul National al Unirii Alba Iulia”, alături de indicarea 
sediului. 
 
2. Scopul şi funcţiile principale ale muzeului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 
 
Art.3.  
Muzeul este instituţie de cultură, de drept public, aflată în serviciul societăţii, având următoarele funcţii 
principale: 
   a.) constituirea ştiinţifica, administrarea, conservarea si restaurarea patrimoniului muzeal; 
   b) cercetarea ştiinţifica, evidenta, documentarea, protejarea si dezvoltarea patrimoniului muzeal; 
 c) punerea in valoare a patrimoniului muzeal in scopul cunoaşterii, educării si recreării  prin: 
- organizarea de expoziţii permanente şi temporare, la sediul Muzeului sau în săli de expoziţie adecvate, 
în ţară şi străinătate; 
- organizarea de manifestări  ştiinţifice şi culturale, naţionale şi internaţionale; 
- editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, în domeniul specific de activitate ; 
- organizarea de servicii de documentare deschise pentru public, pentru folosirea informaţiei despre 
patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit legislaţiei în vigoare ; 
- oferte educaţionale pentru comunităţi destinate familiarizării cu istoria naţională şi locală şi a formării 
unei atitudini “pro patrimoniu”; 
- valorizarea patrimoniului muzeal prin mijloace clasice şi moderne şi promovarea activităţii muzeale 
prin mass-media. 
Art.4.  
Potrivit naturii, competenţelor şi structurii sale organizatorice, Muzeul are următoarele atribuţii 
principale: 

a.) elaborarea de programe şi proiecte culturale proprii în domeniul cercetării, evidenţei şi 
valorificării patrimoniului mobil şi imobil în concordanţă cu strategia culturală promovată la nivel 
naţional şi obiectivele socio-culturale ale judeţului; 

b.) stabilirea de măsuri tehnice, economice, organizatorice pentru aducerea la îndeplinire a 
programelor culturale aprobate 
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c.) cercetarea şi dezvoltarea colecţiilor muzeale şi a patrimoniului muzeal ; 
d.) realizarea lucrărilor de protejare, conservare şi restaurare a patrimoniului cultural aflat în 

administrarea sa. 
e.) colecţionarea de bunuri culturale, în vederea constituirii şi completării  patrimoniului muzeal, 

prin cercetări de teren, achiziţii şi donaţii ; 
f.) organizarea evidenţei patrimoniului cultural  mobil deţinut în administrare; 
g.) conservarea, restaurarea şi depozitarea patrimoniului mobil deţinut, în  administrare, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare şi potrivit standardelor europene generale; 
h.) valorificarea patrimoniului cultural aflat în administrarea sa, prin proiectele culturale , ca părţi 

componente ale Strategiei de dezvoltare a judeţului, inclusiv a turismului cultural. 
Art.5.  
 (1) Principalele obiective ale Muzeului  constau în : 

a.) cercetarea fundamentală şi aplicată, pe baza programelor anuale şi de perspectivă, a 
patrimoniului aflat în colecţiile sale, în alte colecţii de profil din ţară şi străinătate, sau pe teren 
(cercetări cu profil arheologic, istoric, etnografic şi interdisciplinar), în vederea elaborării de studii, 
achiziţionării de bunuri culturale pentru completarea colecţiilor proprii etc. ; 

b.) organizarea, informatizarea şi actualizarea evidenţei patrimoniului cultural şi a fondurilor 
documentare deţinute, conform normelor legale în vigoare; 

c.) cercetarea şi folosirea celor mai eficiente metode de conservare şi restaurare a patrimoniului 
cultural, aflat în administrarea sa, potrivit normelor legale în vigoare ; 

d.) expunerea pentru public a patrimoniului cultural mobil aflat în colecţiile Muzeului, în expoziţii 
permanente sau temporare, organizate la sediu, în ţară şi în străinătate; 

e.) organizarea de manifestări culturale de profil, naţionale şi internaţionale; 
f.) organizarea de manifestări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, dezbateri pe aria sa 

de interes, singur sau în colaborare cu alte instituţii; 
g.) editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, în domeniul specific de activitate  şi 

valorificarea lor prin vânzare sau schimb; 
h.) realizarea de venituri proprii prin contracte de cercetare arheologică de salvare sau preventive şi 

de conservare-restaurare a patrimoniului mobil, prin expertizarea de bunuri culturale mobile, producerea 
şi vânzarea de replici, obiecte de artizanat, tipărituri şi alte suporturi de popularizare, din taxe de 
vizitare, ghidaj, fotografiere, filmare sau alte mijloace. 

i.) clasarea bunurilor culturale aflate în colecţiile muzeului. 
(2) În vederea dezvoltării, protejării, conservării, restaurării, cercetării şi punerii în valoare a 
patrimoniului muzeal, în interes ştiinţific sau cultural – turistic, muzeul poate coopera, după caz, cu 
persoane fizice sau juridice de drept public sau privat şi organizaţii neguvernamentale, în condiţiile 
legii.  
 
3. Patrimoniul aflat în administrarea muzeului 
 
Art. 6. 
 (1)  Muzeul are în administrare: 

a.) imobilul situat în Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr.12 (“Sala Unirii”), aparţinând domeniului 
public al statului, in care se află expoziţia permanentă din Sala Unirii, standul cu vânzare de produse 
artizanale şi replici, secția Centrul Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche, Sali de expoziții 
temporare si conferințe; 

b.) imobilul situat în Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr.14 (clădirea “Babilon”), aparţinând domeniului 
public al statului in care se află expoziţia permanentă de arheologie şi istorie, lapidarium-ul, săli pentru 
expoziţii temporare, biblioteca, birourile,  depozite pentru patrimoniul muzeal, centrala termică; 

c.) imobilul situat în Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3 (clădirea “Museikon”), aparținând domeniului  
public a Județului Alba in care se afla expoziția permanenta de icoane si carte veche, standul cu vânzare 
de produse artizanale și replici, birouri, laboratorul de restaurare pictura-tempera, depozite de carte si de 
icoane, centrala termica, săli pentru expoziții temporare, spatiul de lucru cu publicul, spațiul de 
expunere in aer liber, cafeteria;  
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d.) bunuri culturale mobile, constituite în următoarele colecţii: arheologie, istorie, numismatică, 
etnografie, carte veche, artă plastică, precum şi alte categorii de bunuri culturale : documente, fotografii, 
clişee, hărţi etc. 

e.) aparatura, echipamentele, utilaje şi mobilierul expoziţiilor, depozitelor, birourilor, bibliotecii, 
Centrului Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche, Laboratorul de restaurare-conservare 
patrimoniu, mijloc de transport auto etc. 
(2) Bunurile culturale mobile şi imobile sunt înscrise în inventare pe baza cărora compartimentele cu 
atribuţii în acest sens ţin evidenţa generală a întregului patrimoniu al Muzeului. 
(3) Patrimoniul poate fi îmbogăţit prin cercetări arheologice, achiziţii, donaţii, sponsorizări, precum şi 
prin preluarea, prin comodat sau transfer, a unor bunuri materiale şi culturale de la alte instituţii publice 
centrale şi locale, persoane juridice de drept privat sau persoane fizice din ţară şi străinătate, în 
condiţiile legii. 
(4) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Muzeului se gestionează potrivit dispoziţiilor 
legale în vigoare, conducerea Muzeului fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de lege, în vederea 
protejării acestora. 
 
4. Conducerea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 
 
Art. 7.  
(1) Conducerea executivă a Muzeului este exercitată de un director general-manager şi de doi directori 
generali adjuncţi, directorul general-manager fiind angajat prin concurs, organizat în conformitate cu 
prevederile legale privind managementul instituţiilor publice de cultură, iar eliberarea din funcţie a 
acestuia se face prin Hotărâre a Consiliului judeţean Alba, potrivit legii. Angajarea şi eliberarea din 
funcţie a directorilor generali adjuncţi se face de către directorul general-manager, potrivit legii. 
(2) Directorul general-manager şi cei doi directori generali adjuncţi conduc, coordonează şi răspund de 
activitatea Muzeului în limitele stabilite prin contractul de management, reglementările legale în vigoare 
şi prin prezentul regulament. 
(3) În cadrul Muzeului se organizează şi funcţionează Consiliul de administraţie ca organ deliberativ de 
conducere. 
 
5. Componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie 
 
Art.8.  
(1) Consiliul de administraţie se compune din 5 membri: 
Preşedinte : directorul general-manager al Muzeului ;  
Membri : contabilul șef, 1 reprezentant al Consiliului județean Alba, șeful Centrului National de 
Conservare-Restaurare Carte Veche și șeful secției Museikon 
   (2) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea astfel : 

a.) se întruneşte la sediul Muzeului trimestrial, în ședințe ordinare, sau ori de câte ori este necesar, în 
şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi ; 

b.) este legal întrunit în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor săi şi ia hotărâri cu 
majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor prezenţi ; 

c.) şedinţele sunt conduse de preşedintele consiliului de administraţie ; 
d.) dezbaterile au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puţin trei zile înainte ; 
e.) la fiecare şedinţă se întocmeşte un proces-verbal de către secretarul consiliului de administraţie, 

care va cuprinde ordinea de zi, problemele supuse la vot, numărul de voturi pro şi contra, abţinerile şi 
opiniile separate ; acesta este scris în registrul de şedinţe, numerotat, sigilat şi parafat ; 

f.) procesul-verbal al şedinţei se semnează de către toţi participanţii ; 
g.) lucrările de secretariat ale consiliului de administraţie vor fi efectuate de către un secretar numit 

prin Decizia directorului general-manager al Muzeului. 
(3) În exercitarea atribuţiilor sale consiliul de administraţie adoptă hotărâri, cu respectarea prevederilor 
prezentului regulament, a regulamentului de ordine interioară şi a legislaţiei în vigoare. 
Art.9.  
Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale : 
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a.) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, în vederea aprobării de către Consiliul 
judeţean Alba; după aprobare avizează defalcarea acestuia pe activităţi specifice ;  

b.) dezbate şi avizează Planul anual de activitate şi Raportul anual de activitate al Muzeului ; 
c.) analizează organigrama şi statul de funcţii şi le supune spre aprobare Consiliului judeţean Alba ; 
d.) dezbate şi propune proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului, în 

vederea aprobării, prin hotărâre a Consiliului judeţean Alba, potrivit legii ; 
e.) analizează stadiul de realizare a lucrărilor majore întreprinse în cadrul Muzeului şi propune 

măsuri în consecinţă ;  
f.) analizează şi avizează măsurile de formare şi specializare a personalului; 
g.) avizează proiectul  programului de investiţii şi reparaţii capitale; analizează modul de îndeplinire 

a planului de investiţii, a planului de dotări generale şi a celui de reparaţii capitale, de execuţie a 
bugetului ; 

h.) analizează şi aprobă măsuri de securitate, protecţie contra incendiilor, precum  şi orice alte 
măsuri de protejare a publicului vizitator şi a bunurilor instituţiei, avizeaza Planul de protecţie împotriva 
incendiilor şi alte documente organizatorice specifice activităţii administrative a Muzeului ; 

i.) aprobă programele de activitate curentă şi de perspectivă, programele şi proiectele ştiinţifice, 
muzeale, educative şi culturale ale Muzeului, cu consultarea prealabilă, în cazul documentelor cu 
caracter ştiinţific, a Consiliului ştiinţific ; 

j.) stabileşte planurile de management conţinând strategiile şi măsurile necesare pentru punerea în 
practică a programelor şi proiectelor aferente strategiilor, responsabilităţile nominale, mijloacele şi 
termenele de aplicare a lor ; 

k.) aprobă normativele specifice activităţii Muzeului ; 
l.) aprobă deplasările în străinătate, în interes de serviciu ale personalului Muzeului şi rapoartele 

întocmite în urma efectuării acestora ; 
m.) aprobă scoaterea la concurs a posturilor vacante, avizează fişele posturilor personalului de 

conducere în funcţie de reorganizări, restructurări şi promovări ale unor persoane în funcţii de 
conducere - şefi de secţie; de serviciu, de birou sau de compartimente; 

n.) analizează şi propune Consiliului Judeţean Alba modificarea prezentului Regulament de 
Organizare şi Funcţionare, a Statului de funcţii, a Organigramei, a altor propuneri care sunt de 
competenţa Consiliului Judeţean Alba ; 

o.) avizează Regulamentul de ordine interioară, în vederea aprobării lui de către directorul general-
manager ; 

p.) aprobă orarul de funcţionare al instituţiei şi a expoziţiilor pentru public şi avizează propunerile 
de tarife pentru activităţile Muzeului;  

q.) îndeplineşte şi alte atribuţii, potrivit legii. 
 
6. Atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile directorului general-manager  
 
Art.10.  
(1) Directorul general-manager asigură conducerea executivă a Muzeului şi are următoarele atribuţii 
principale: 

a.) asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei; 
b.) este preşedintele Consiliului de Administraţie al Muzeului; 
c.) numeşte prin decizie, membrii consiliului ştiinţific al Muzeului şi pe cei ai comisiei de evaluare 

şi /sau comisie de achiziţii de bunuri culturale; 
d.) răspunde pentru activitatea Muzeului, în condiţiile contractul de management încheiat cu 

ordonatorul principal de credite şi pentru îndeplinirea planului propriu de management al Muzeului ; 
e.) fundamentează propunerile, modificarea obiectivelor şi indicatorilor economici ai instituţiei, 

precum şi a programelor culturale ; 
f.) elaborează, iar după aprobare, aplică strategia de dezvoltare a Muzeului, pe termen scurt, mediu 

şi lung, în conformitate cu Strategia sectorială promovată de Ministerului Culturii şi Cultelor şi corelată 
cu Strategia de dezvoltare a judeţului; 

g.) angajează, promovează, sancţionează personalul şi dispune modificarea sau încetarea 
raporturilor de muncă ale salariaţilor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare ; 
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h.) stabileşte atribuţiile de serviciu, pe compartimente, conform prezentului regulament, precum şi 
obligaţiile individuale de muncă ale personalului de specialitate, în conformitate cu fişele de post; 

i.) angajează şi utilizează creditele bugetare în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate ; 
j.) iniţiază programe pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în 

condiţiile reglementărilor legale în vigoare ; 
k.) reprezintă instituţia în raporturile cu terţi ; 
l.) încheie acte juridice în numele şi pe seama Muzeului, conform competenţelor sale ; 
m.) întocmeşte fişele de evaluare a posturilor pentru şefii structurilor direct subordonate şi urmăreşte 

desfăşurarea activităţii pentru tot personalul Muzeului ; 
n.) îndrumă, controlează şi răspunde de ansamblul activităţilor ştiinţifice, culturale, educative, de 

protejare şi a celor administrative din cadrul Muzeului ; 
o.) coordonează şi verifică, la nivelul Muzeului, desfăşurarea activităţilor de audit public intern, 

control financiar preventiv şi juridic; 
p.) aprobă planurile antiefracţie şi antiincendiu ; 
q.) aprobă Regulamentul de ordine interioară al Muzeului ; 
r.) aprobă planul anual de achiziții publice conform bugetului aprobat; 
s.) conduce activitatea de realizare şi menţinere a legăturilor Muzeului cu instituţii din afara ţării ; 
t.) ia orice măsuri, în limitele prevederilor legale în vigoare, pe care le consideră necesare pentru 

buna desfăşurare a activităţilor în Muzeu; 
u.) asigură confidenţialitatea asupra datelor referitoare la activitatea Muzeului, în situaţia în care 

acestea au un astfel de caracter; 
v.) îndeplineşte orice alte atribuţii şi îşi asumă orice alte responsabilităţi de natură să asigure buna 

funcţionare a Muzeului şi a fiecărui compartiment în parte; 
w.) evaluează performanţele manageriale ale directorilor generali adjuncţi. 
x.) exercită şi alte atribuţii, potrivit legii. 

(2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general-manager emite decizii. 
(3) În absenţa directorului general-manager, instituţia este condusă de către un director general adjunct, 
desemnat prin decizie de directorul general-manager. În cazul în care  unul dintre directorii generali 
adjuncți sau contabilul șef, lipsește, atribuțiile acestora se exercită de persoana desemnată prin decizia 
directorului general-manager. 
(4) Directorul general-manager decide, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare, constituirea de comisii permanente sau temporare, pentru desfăşurarea unor activităţi specifice. 
 
7. Atribuţiiile directorilor generali adjuncţi 
 
Art. 11.  
Directorul general adjunct – coordonator al proiectelor şi programelor culturale de valorificare a 
patrimoniului cultural naţional, restaurarea și conservarea bunurilor culturale proprietate publică şi 
aflate în administrarea Muzeului, are în subordine Secţia Arheologie, Secţia Istorie, Centrul Național de 
Conservare-Restaurare Carte Veche și Secția Museikon. Principalele atribuţii sunt: 

a.) coordonarea elaborării proiectelor şi programelor culturale anuale şi de perspectivă, ale 
Muzeului în concordanţă cu strategia de dezvoltare a judeţului Alba şi le prezintă spre aprobare 
Directorului general-manager; 

b.) coordonarea elaborării programelor de cercetare a patrimoniului, anual şi de perspectivă, ale 
Muzeului şi le prezintă spre aprobare Directorului general-manager; 

c.) coordonează întocmirea programelor de valorificare a patrimoniului mobil, aflat în administrarea 
Muzeului şi întocmeşte pe baza acestora programul anual de activitate în domeniu, şi îl supune spre 
avizare directorului general-manager şi spre aprobare Consiliului de administraţie; 

d.) coordonează proiectele de cercetare inter-instituţionale şi inter-disciplinare; 
e.) urmărește îndeplinirea obiectivelor din proiectele de cercetare ale Muzeului; 
f.) răspunde de îndeplinirea Programului de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare; 
g.) coordonează și răspunde de activitatea de îmbogăţire a patrimoniului Muzeului prin achiziții, 

donații, transferuri; 
h.) coordonează și răspunde de clasarea eşalonată a patrimoniului cultural mobil; 
i.) controlează și răspunde de realizarea bazei de date informatizate a bibliotecii; 
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j.) colaborează la întocmirea gestiunii informatizate a patrimoniului Muzeului; 
k.) răspunde de întocmirea fișelor analitice ale patrimoniului muzeal; 
l.) răspunde de expertizarea patrimoniului cultural naţional aflat în administrarea Muzeului şi 

coordonează expertizarea patrimoniului cultural naţional la cererea persoanelor fizice şi juridice de 
drept public sau privat; 

m.) coordonează întocmirea rapoartelor de activitate în domeniul cercetării şi valorificării 
patrimoniului mobil, aflat în administrarea Muzeului şi întocmeşte pe baza acestora, raportul anual de 
activitate; 

n.) asigură și răspunde de activitățile de realizare a veniturilor proprii, prin contracte de cercetare; 
o.) asigură desfășurarea în bune condiţii a manifestărilor ştiinţifice prevăzute în programul anual al 

Muzeului; 
p.) întocmește proiectul planului de management în domeniul cercetării; 
q.) colaborează cu celălalt director general adjunct pentru îndeplinirea obiectivelor Muzeului; 
r.) îndeplinește atribuțiile directorului general-manager, în cazul absenţei acestuia din instituţie; 
s.) controlează și răspunde de asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi păstrare a fondului de 

carte şi periodice; 
t.) coordonează activitățile privind asigurarea evidenţei şi integrităţii patrimoniului mobil deţinut de 

Muzeu;  
u.) coordonează întocmirea programelor de protejare, conservare şi restaurare a patrimoniului 

mobil, aflat în administrarea Muzeului, întocmeşte pe baza acestora programul anual de activitate în 
domeniu şi îl supune spre avizare directorului general-manager şi spre aprobare Consiliului de 
Administraţie; 

v.) coordonează și răspunde de păstrarea şi manipularea corectă a publicaţiilor din fondul curent al 
bibliotecii, în conformitate cu reglementările legale; 

w.) controlează și răspunde de efectuarea ritmică a evidenţei primare a patrimoniului cultural mobil; 
x.) răspunde de întocmirea gestiunii informatizate a patrimoniului cultural aflat în administrarea 

Muzeului  
y.) coordonează întocmirea rapoartelor de activitate în domeniul conservării şi restaurării 

patrimoniului mobil, aflat în administrarea Muzeului  
z.) coordonează programele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile, altele decât 

cele aflate în administrarea Muzeului, în vederea atragerii de resurse extrabugetare; 
aa.) îndeplinește orice alte atribuții, date în competenţa sa prin decizia directorului general-

manager; 
Art. 12.  
Directorul general adjunct – coordonator al activitatilor privind păstrarea şi securitatea bunurilor 
culturale proprietate publică, precum și  a bunurilor mobile și imobile, aflate în administrarea Muzeului 
are în subordine Secția Relații Publice și Marketing Cultural, compartimentele Gestiunea Patrimoniului 
, Administrativ si Paza, sens în care: 

a.) coordonează aplicarea planului de pază a Muzeului şi luarea măsurilor operative;  
b.) întocmește și prezintă propuneri pentru îmbunătăţirea planurilor de pază 
c.) coordonează, verifică de activitatea formaţiunii de pază a Muzeului; 
d.) avizează necesarul de materiale pentru programul de aprovizionare cu materiale de întreţinere; 
e.) coordonează activitatea privind inventarierea obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe şi casarea 

acestora; 
f.) coordonează aplicarea Planului de prevenire și a planului de protecție împotriva incendiilor şi 

luarea măsurilor operative pentru respectarea acestuia; 
g.) coordonează activitatea de organizare și funcționarea expozițiilor permanente și temporare; 
h.) coordonează activitatea privind relația cu mass-media, asigurând popularizarea patrimoniului și 

activității Muzeului; 
i.)  coordonează realizarea și actualizarea permanentă a paginii de Web a Muzeului; 
j.) coordonează realizarea unor materiale publicitare (ghiduri, pliante, ilustrate), artizanat, realizarea 

de replici și valorificarea prin standurile proprii; 
k.) colaborează cu celălalt director general adjunct pentru îndeplinirea obiectivelor Muzeului 
l.) îndeplineşte atribuţiile directorului general-manager, în cazul absenţei acestuia din instituţie; 



 
71 

m.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-
manager; 
 
8. Atribuţiile contabilului şef 
 
Art. 13.  
Contabilul şef conduce Compartimentul Financiar–Contabil și compartimentul achiziții publice și 
îndeplinește următoarele atribuţii principale: 

a.) exercită controlul financiar preventiv propriu prin viza de control financiar preventiv pentru 
proiectele de operaţiuni prevăzute în decizia directorului de organizare a acestei activităţi; 

b.) răspunde de legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele angajamentelor bugetare aprobate, 
în privinţa operaţiunilor pentru care a acordat viza de control financiar preventiv; 

c.) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anual al Muzeului, în condiţiile legii, pe 
baza propunerilor înaintate de șefii de secție, și îl supune spre avizare Consiliului de Administraţie; 

d.) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a dărilor de 
seamă contabile privind contul de execuţia al bugetului unităţii; 

e.) răspunde de completarea, potrivit destinaţiei şi în mod ordonat, a registrelor de contabilitate şi 
de păstrarea acestora şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate; 

f.) răspunde, potrivit legii, de reconstituirea în termenul legal, a documentelor contabile pierdute, 
sustrase sau distruse; 

g.) răspunde de întocmirea balanţelor de verificarea şi a bilanţului contabil la timp şi de exactitatea 
datelor contabile prezentate; 

h.) identifică şi propune căi şi modalităţi de creştere a veniturilor extrabugetare; 
i.) avizează planul anual de achiziţii publice conform bugetului aprobat ; 
j.) răspunde de corecta întocmire a documentelor primare şi contabile; 
k.) ia măsuri pentru executarea inventarierilor periodice, potrivit actelor normative în vigoare şi 

controlează activitatea de inventariere; 
l.) îşi însuşeşte actele juridice care angajează răspunderea patrimonială a Muzeului; 
m.) răspunde de executarea calculelor de fundamentare a indicatorilor economico-financiari şi 

întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe an şi defalcat pe trimestre; 
n.) vizează, în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, cheltuielile de funcţionare şi de 

capital ale Muzeului, conform reglementărilor legale în vigoare; 
o.) asigură prin măsuri concrete execuţia bugetară, efectuarea la termen şi cuantumul stabilit a 

vărsămintelor cuvenite bugetului de stat; 
p.) asigură organizarea evidenţei contabile a investiţiilor instituţiei de la elaborarea proiectului de 

investiţii, la propunerea şefilor de secţii, întocmirea documentaţiei în vederea deschiderii finanţării şi 
exercitarea supravegherii până la finalizarea lucrărilor; 

q.) răspunde pentru respectarea normelor legale în vigoare cu privire la încadrarea gestionarilor, 
constituirea de garanţii şi răspunderile acestora; 

r.) organizează şi răspunde de arhiva financiar-contabilă; 
s.) colaborează cu direcţia de specialitate din cadrul consiliului judeţean, cu Trezoreria şi instituţiile 

bancare, pentru rezolvarea problemelor curente; 
t.) asigură condiţiile legale de securitate pentru păstrarea numerarului în casieria centrală a 

Muzeului; 
u.) alte atribuţii, potrivit legii. 

 
9. Organisme colegiale consultative şi comisii de specialitate 
 
Art. 14.  
Activitatea Muzeului este sprijinită de un Consiliu Ştiinţific, organism de specialitate cu rol consultativ. 
Constituirea şi funcţionarea Consiliului Ştiinţific se face prin decizia directorului general-manager, după 
consultarea Consiliului de Administraţie al Muzeului. 
Art. 15. 
 (1) Consiliul Ştiinţific este alcătuit din 5 membrii, membru de drept fiind directorul general adjunct 
care coordonează proiectele şi programele culturale de valorificare a patrimoniului cultural naţional, 
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ceilalţi membrii fiind desemnaţi dintre cercetătorii, muzeografii şi restauratorii din Muzeu, în funcţie de 
activitatea ştiinţifică. 
(2) Preşedintele şi Secretarul ştiinţific sunt aleşi dintre membrii. 
(3) Consiliul ştiinţific se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare, pentru analize şi lansarea activităţilor 
proiectate pentru trimestrul care urmează şi de câte ori este nevoie la convocarea preşedintelui sau 
secretarului ştiinţific. 
Art. 16.  
(1) Consiliului Ştiinţific are următoarele atribuţii principale: 

a.) definitivează şi propune spre aprobare Consiliului de administraţie, proiectele şi programele 
prioritare de cercetare; 

b.) dezbate şi propune planul de săpături arheologice sistematice şi preventive, de cercetări de teren, 
lucrări de identificare de bunuri de patrimoniu şi autentificare; 

c.) propune distribuirea fondurilor destinate activităţilor de cercetare; 
d.) sprijină valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice din Muzeu; 
e.) propune spre aprobare Consiliului de administraţie, componenţa comitetului de redacţie al 

revistei Apulum; 
f.) discută si propune planul publicaţiilor, în limita resurselor financiare existente sau care pot fi 

atrase din alte surse; 
g.) dezbate şi propune tematicile de idei ale expoziţiilor permanente sau temporare, la sediul 

Muzeului sau la care acesta colaborează cu alte instituţii 
h.) dezbate şi propune planul manifestărilor ştiinţifice ale instituţiei, respectiv participarea 

reprezentanţilor acesteia la manifestări naţionale şi internaţionale; 
i.) promovează realizarea unor programe de cercetare naţionale sau internaţionale; 
j.) propune comisiile pentru concursurile de promovare a cercetătorilor; 

(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Ştiinţific adoptă recomandări. 
(3) În vederea adoptării recomandărilor, este necesar votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul 
membrilor prezenţi. 
(4) Procesele verbale ale şedinţelor se consemnează într-un registru special şi recomandările se 
comunică Consiliului de administraţie, sub semnătura preşedintelui. 
Art. 17.  
(1) În cadrul Muzeului funcţionează comisii de specialitate, permanente sau temporare, înfiinţate prin 
decizie a directorului general-manager. 
(2) Obiectivele, durata, modul de funcţionare, termenele de realizare a atribuţiilor şi competenţelor 
specifice se stabilesc de către directorul general-manager, cu avizul Consiliului de Administraţie.  
(3) La expirarea termenului pentru care au fost înfiinţate sau la datele stabilite prin decizia directorului 
general-manager, comisiile întocmesc rapoarte sau elaborează documentaţiile prevăzute în proiect; 
Comisiile de specialitate din cadrul Muzeului sunt: 

- Comisia pentru achiziţionarea, recepţia şi evaluarea de bunuri culturale de patrimoniu; 
- Comisia pentru avizarea dosarelor de clasare întocmite, în vederea transmiterii către Ministerul 

Culturii a acestora; 
- Comisia de casare; 
- Comisia de restaurare-conservare bunuri culturale; 
- Comisia de etică şi disciplină; 
- Comitet SSM; 
- Comisia de Monitorizare SCIM; 
- Comisia de inventariere a patrimoniului Muzeului. 

 
TITLUL II. 

PERSONALUL ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
 

Art. 18.  
(1) Personalul este încadrat conform organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului, aprobate de 
Consiliul Judeţean Alba. 
(2) Personalul Muzeului este structurat în personal cu funcţii de conducere şi personal cu funcţii de 
execuţie. Personalul cu funcţii de execuţie este compus din personal de specialitate şi personal de 
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deservire, funcţionând în structuri – secții, servicii, birouri și compartimente, conform organigramei 
aprobate de Consiliul Judeţean Alba. 
(3) Personalul cu funcţii de specialitate este compus din cercetători ştiinţifici, arheologi, muzeografi, 
restauratori, conservatori, bibliotecari, programatori, economişti, consilier juridic, inspectori de 
specialitate, sociologi, traducători, desenatori, biolog, chimist si alte functii specifice muzeelor ale căror 
atribuţii sunt cuprinse în fişele de post. Personalul cu funcţii de deservire este compus din 
supraveghetori, paznici, referenți, casieri, secretari, muncitori calificați, ale căror atribuţii sunt cuprinse 
în fişele de post. 
(4) Ocuparea posturilor, modificarea sau încetarea raporturilor de muncă, se realizează în condiţiile 
legii. 
 Art. 19.  
Pentru realizarea funcţiilor sale specifice, Muzeul are o structură organizatorică specifică, în care sunt 
incluse secții, servicii, birouri și compartimente, care îndeplinesc activităţile funcţionale specifice, 
precum şi activităţile auxiliare funcţiilor sale de bază, după cum urmează: 

- Secţia de Arheologie care are în subordine Compartimentul arheologie- cercetare și 
Compartimentul cercetarea arheologică preventivă; 

- Secția de Istorie care are în subordine Compartimentul muzeologie și Compartimentul bibliotecă 
și documentare; 

- Secția Museikon; 
- Centru National de Conservare-Restaurare Carte Veche care are în subordine Compartimentul 

restaurare carte, Compartimentul ceramica-metal-textile, Compartimentul restaurare piatra, 
Compartimentul investigații și Compartimentul conservare; 

- Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural; 
- Compartimentul Gestiune Patrimoniu; 
- Compartimentul Administrativ; 
- Compartimentul Pază; 
- Compartimentul Financiar – Contabilitate; 
- Compartimentul Achiziții Publice; 
- Compartimentul Juridic și Resurse Umane; 
- Compartimentul Audit public intern. 

Art. 20. 
(1) Secţia Arheologie este condusă de un şef de secţie, ce conduce activitatea din domeniul arheologiei, 
cercetării, evidenţei şi valorificării patrimoniului arheologic, al restaurării şi conservării patrimoniului.  
(2) Secția are in componenta următoarele compartimente: 

- Compartimentul arheologie- cercetare; 
- Compartimentul cercetarea arheologică preventivă 

(3) Compartimentul arheologie- cercetare are următoarele atribuţii: 
a.) realizarea de programe culturale privind patrimoniul arheologic; 
b.) activitate de cercetare în teren, prin efectuarea de săpături arheologice sistematice, în 

conformitate cu programul propriu anual şi cu resursele financiare disponibile;  
c.) efectuarea unor lucrări de cercetare ştiinţifică a materialului rezultat din investigaţiile 

arheologice şi a investigaţiilor de laborator în scopul întocmirii şi publicării unor studii, comunicări, 
repertorii, monografii etc.; 

d.) gestionează patrimoniul muzeal din depozitele de arheologie şi numismatică, asigurând 
inventarierea, clasarea şi evidenţa ştiinţifică a acestuia, conform normelor în vigoare; 

e.) asigură creşterea patrimoniului arheologic şi numismatic, prin achiziţii şi donaţii; 
f.) contribuie la elaborarea metodologiilor moderne de cercetare aplicată şi a proiectelor de 

cercetare interdisciplinară, la studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de restaurare-conservare, în 
funcţie de rezultatele proprii şi de cele internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu; 

g.) conform programului anual al secţiei, propune şi participă la realizarea unor sesiuni de 
comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seri muzeale, urmărind valorificarea ştiinţifică şi 
popularizarea patrimoniului muzeal; 

h.) redactează ghiduri, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul promovării 
patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare; 
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i.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor cercetărilor, a 
patrimoniului muzeal arheologic în colaborare cu Secția Relaţii Publice și Marketing Cultural; 

j.) propune și contribuie la materializarea unor acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de 
profil din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a patrimoniului arheologic; 

k.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale Muzeului; 
l.) realizează expoziţii temporare şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de 

protejare a patrimoniului propriu de reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a 
expoziţiilor temporare; 

m.)  utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă securitate; 
n.) colaborează cu alte secţii ale Muzeului la acţiuni şi lucrări de interes general, îndeplinind şi orice 

alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-manager; 
  (4) Compartimentul cercetarea arheologică preventivă are următoarele atribuții 
principale: 

a) realizează săpături arheologice, de tip contractual, pentru eliberarea de sarcină arheologică a 
terenurilor destinate unor lucrări edilitare sau de altă natură, , prilejuite de realizarea unor obiective de 
investiții private sau publice în zone cu potențial arheologic (sit arheologic și zonele sale de 
protecție),prin efectuarea de studii sau prospecții preliminare, săpături de salvare și preventive etc., 
elaborând raportul de specialitate, în funcție de existenta și importanța vestigiilor istorice identificate în 
zonele respective; 

b) efectuarea unor lucrări de cercetare științifică a materialului rezultat din investigațiile 
arheologice și a investigațiilor de laborator în scopul întocmirii și publicării unor studii, comunicări, 
repertorii, monografii etc.; 

c) colaborează și dezvoltă relații cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor cercetărilor, a 
patrimoniului muzeal arheologic în colaborare cu Secția Relații Publice și Marketing Cultural; 

d) propune și contribuie la materializarea unor acorduri de colaborare științifică cu alte instituții de 
profil din țară și străinătate, în vederea cercetării și valorificării optime a patrimoniului arheologic; 

e) utilizarea eficientă a tehnicii și a materialelor din dotare, în condiții de perfectă securitate; 
f) colaborează cu alte secții ale Muzeului la acțiuni și lucrări de interes general, îndeplinind și orice 

alte atribuții, date în competența sa, prin decizii ale directorului general-manager. 
Art.21.  
(1) Secţia Istorie este condusă de un şef de secţie, ce conduce activitatea din domeniul constituirii, 
dezvoltării, cercetării, evidenţei şi valorificării patrimoniului istoric (epoca medievală, modernă și 
contemporană) și etnografic. Secția are in componenta următoarele compartimente:  

- Compartimentul muzeologie; 
- Compartimentul bibliotecă și documentare; 

(2) Compartimentul Muzeologie are următoarele atribuții principale: 
a.) realizarea de programe şi proiecte culturale privind patrimoniul istoric, etnografic, istoria artei şi 

bibliofil; 
b.) desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică fundamentală, concretizată prin studii, comunicări şi 

publicaţii 
c.) realizează tematici şi participă la acţiunile de reorganizare şi îmbogăţirea expoziţiei de bază şi de 

organizare a unor expoziţii temporare; 
d.) gestionează patrimoniul muzeal din depozitele de istorie și etnografie asigurând inventarierea, 

clasarea şi evidenţa ştiinţifică a acestuia, conform normelor în vigoare; 
e.) conform programului anual al secţiei, propune şi contribuie la realizarea unor sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seri muzeale, expuneri, urmărind valorificarea ştiinţifică 
şi promovarea patrimoniului muzeal; 

f.) redactează ghiduri, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul promovării 
patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare; 

g.) organizează cercetări în teren pentru cunoaşterea patrimoniului etnografic şi evidenţa acestuia; 
h.) prezintă publicului vizitator produsele artei populare şi a creatorilor, cu garantarea calităţii şi 

autenticităţii obiectelor valorificate în cadrul standurilor cu vânzare; 
i.) realizarea bazei de date a meşterilor populari şi elaborarea de repertorii tematice categoriale, 

zonale; 
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j.) asigură sporirea patrimoniului muzeal din domeniul istoriei și etnografiei prin achiziţii şi 
donaţii; 

k.) propune şi contribuie la acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din ţară şi 
străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a patrimoniului din domeniul istoriei și 
etnografiei; 

l.) dezvoltă în colaborare cu Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural relaţii cu mass-media în 
vederea marcării aniversărilor istorice şi promovării patrimoniului muzeal şi a acţiunilor organizate de 
Muzeu; 

m.) elaborează în colaborare cu Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural, strategii pentru 
creşterea numărului de vizitatori şi implicarea Muzeului în realizarea activităţilor educaţionale; 

n.) colaborează cu secția de specialitate la organizarea activităţii de marketing cultural; 
o.) dezvoltarea relaţiilor cu societatea civilă, fundaţii şi asociaţii şi antrenarea acestora în sprijinirea 

activităţilor Muzeului; 
p.) organizează expoziţii temporare de artă fotografică, artă plastică contemporană, arhitectură şi 

altele, în raport direct cu necesităţile comunităţii, care pot atrage vizitatorii şi creşte prestigiul muzeului. 
q.) organizează manifestări cultural – artistice în spaţiile muzeului. 
r.) participă la acţiunile Consiliului Judeţean Alba şi a altor instituţii sau organisme pentru 

promovarea turistică a patrimoniului cultural naţional din judeţ. 
s.) participă prin personalul de specialitate și know-how la înfiinţarea sau reorganizarea unor 

colecţii muzeale sau muzee, în condiţiile legii. 
t.) studiază şi propune introducerea unor noi metode expoziţionale, de ghidaj şi coordonează 

activităţile de ghidaj din muzeu. 
(3) Compartimentul bibliotecă și documentare are următoarele atribuții principale: 

a) stabileşte, în colaborare cu Centrul Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche cu Secţiei 
Arheologie, lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi restaurare, în ordinea 
priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora; 

b) dezvoltarea, păstrarea și gestionarea fondurilor şi a bibliotecii documentare, potrivit 
reglementărilor legale în vigoare; 

c) deservirea personalului Muzeului, precum şi a altor categorii de cititori; 
d) verificarea periodică a fondului bibliotecii şi creşterea acestuia prin achiziţii, donaţii, schimb de 

publicații sau abonamente; 
e) asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi păstrare a fondului de carte şi periodice; 
f) realizează periodic fişe de clasare din fondul de carte românească şi străină a Muzeului în 

funcţie de priorităţi cronologice, raritate, tiraj, etc. şi colaborează anual cu Biblioteca Naţională a 
României Bucureşti la editarea lucrărilor de interes naţional: Repertoriul periodicelor străine intrate în 
bibliotecile din România şi Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din România; 

g) derulează pe tot parcursul anului schimbul intern şi extern de publicaţii de profil cu muzee, 
biblioteci, alte instituţii de profil, prin expedierea anuarelor muzeului (Apulum, Bibliotheca Musei 
Apulensis, Memoriale etc); 

h) colaborează cu celelalte secții ale Muzeului, în vederea realizării unor acţiuni şi lucrări de interes 
general pentru instituţie;  

i) gestionează patrimoniul muzeal din depozitele de bibliotecă asigurând inventarierea, clasarea și 
evidența științifică a acestuia, conform normelor în vigoare; 

j) conform programului anual al secției, propune și contribuie la realizarea unor sesiuni de 
comunicări științifice, simpozioane, conferințe, seri muzeale, expuneri, urmărind valorificarea științifică 
și promovarea patrimoniului muzeal; 

k) propune și contribuie la acorduri de colaborare științifică cu alte instituții de profil din țară și 
străinătate, în vederea cercetării și valorificării optime a patrimoniului din domeniul bibliologiei; 

l) participă la acțiunile Consiliului Județean Alba și a altor instituții sau organisme pentru 
promovarea turistică a patrimoniului cultural național din județ. 
Art.22.  
Secţia Museikon este condusă de un şef de secţie, ce conduce activitatea din domeniul constituirii, 
dezvoltării, cercetării, evidenţei şi valorificării patrimoniului de carte veche religioasa și artă religioasă 
(epoca medievală, modernă şi contemporană), având următoarele atribuţii principale: 

a.) realizarea de programe şi proiecte culturale privind patrimoniul specific; 



 
76 

b.) desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică fundamentală, concretizată prin studii, 
comunicări şi publicaţii 

c.) realizează tematici şi participă la acţiunile de reorganizare şi îmbogăţirea expoziţiei de 
bază şi de organizare a unor expoziţii temporare; 

d.) gestionează patrimoniul muzeal din depozitele aferente, asigurând inventarierea, clasarea 
şi evidenţa ştiinţifică a acestuia, conform normelor în vigoare; 

e.) conform programului anual al secţiei, propune şi contribuie la realizarea unor sesiuni de 
comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seri muzeale, expuneri, urmărind valorificarea ştiinţifică 
şi promovarea patrimoniului specific și a patrimoniului muzeal în general; 

f.) redactează ghiduri, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul promovării 
patrimoniului specific şi a obţinerii de venituri extrabugetare; 

g.) organizează cercetări în teren pentru cunoaşterea patrimoniului specific şi evidenţa 
acestuia; 

h.) prezintă publicului vizitator produsele artei religioase contemporane, cu garantarea 
calităţii şi autenticităţii obiectelor valorificate în cadrul standurilor cu vânzare; 

i.) realizarea bazei de date a iconarilor contemporani şi elaborarea de repertorii tematice 
categoriale, zonale; 

j.) asigură sporirea patrimoniului muzeal din domeniul specific, prin achiziţii şi donaţii; 
k.) propune şi contribuie la acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte instituţii de profil din 

ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a patrimoniului din domeniul istoriei artei 
şi a patrimoniului bibliofil; 

l.) dezvoltă în colaborare cu Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural relaţii cu mass-
media în vederea marcării aniversărilor istorice şi promovării patrimoniului muzeal şi a acţiunilor 
organizate de Muzeu; 

m.) elaborează în colaborare cu Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural, strategii pentru 
creşterea numărului de vizitatori şi implicarea Muzeului în realizarea activităţilor educaţionale; 

n.) colaborează cu serviciul de specialitate la organizarea activităţii de marketing cultural; 
o.) dezvoltarea relaţiilor cu societatea civilă, fundaţii şi asociaţii şi antrenarea acestora în 

sprijinirea activităţilor Muzeului; 
p.) organizează expoziţii temporare în raport direct cu necesităţile comunităţii, care pot 

atrage vizitatorii şi creşte prestigiul muzeului. 
q.) organizează manifestări cultural – artistice în spaţiile muzeului. 
r.) participă la acţiunile Consiliului Judeţean Alba şi a altor instituţii sau organisme pentru 

promovarea turistică a patrimoniului cultural naţional din judeţ. 
s.) participă prin personalul de specialitate și know-how la înfiinţarea sau reorganizarea 

unor colecţii muzeale sau muzee în condiţiile legii. 
t.) ș) studiază şi propune introducerea unor noi metode expoziţionale, de ghidaj şi 

coordonează activităţile de ghidaj din expoziția Museikon. 
u.) stabileşte, în colaborare cu Centrul Naţional de Conservare-Restaurare Carte Veche, cu 

Secţia Arheologie și cu Secția Istorie, lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi 
restaurare, în ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora; 

v.) dezvoltarea, păstrarea şi gestionarea fondurilor şi a bibliotecii documentare aferente, 
potrivit reglementărilor legale în vigoare; 

w.) deservirea personalului Muzeului, precum şi a altor categorii de cititori; 
x.) asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi păstrare a patrimoniului aferent; 
y.) realizează periodic fişe de tezaur din fondul de carte românească şi străină a bibliotecii în 

funcţie de priorităţi cronologice, raritate, tiraj, etc. (în colaborare cu Centrul Naţional de Informare şi 
Memorie Culturală Bucureşti) şi colaborează anual cu Biblioteca Naţională a României Bucureşti la 
editarea lucrărilor de interes naţional: Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România 
şi Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din România; 

z.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului, în vederea realizării unor acţiuni şi lucrări 
de interes general pentru instituţie;  
 Art. 23.  
 (1) Centrul Național de Conservare-Restaurare Carte Veche este condus de către un șef de 
secție, se ocupă de restaurarea şi conservarea bunurilor culturale, cărți, documente, ceramică metal, 
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textile, piatră din patrimoniul M.N.U.A.I., a celorlalte muzee, biblioteci şi culte din ţară, precum a altor 
persoane juridice sau fizice, la cererea acestora şi în conformitate cu normele legale. De asemenea 
există compartimentul de investigații. În cadrul Centrului Naţional de Conservare-Restaurare Carte 
Veche funcționează Compartimentul restaurare carte, Compartimentul restaurare ceramică-metal –
textile, Compartimentul restaurare piatră, Compartimentul conservare şi Compartimentul investigații. 
(2) Compartimentul  restaurare carte are următoarele atribuții principale: 

a.) elaborarea programelor anuale de conservare-restaurare corp-carte veche, legătură-carte veche şi 
documente, a tuturor materialelor componente: hârtie, pergament, piele, lemn, conform normelor legale 
în vigoare;  

b.) conservarea, restaurarea și investigarea prin metode şi tehnici științifice a patrimoniului bibliofil 
(corp-carte veche, legătură carte veche, documente pe suport de hârtie, pergament, piele, lemn), 
cuprinse în programele anuale potrivit prevederilor legale în vigoare; 

c.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare evolutive a bunurilor culturale aflate în 
administrarea Muzeului sau pentru alte instituţii de profil din ţară, prin intervenţiile specifice de 
laborator; 

d.) întocmirea documentaţiei ştiinţifice de specialitate şi a dosarelor de restaurare; 
e.) studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de restaurare-conservare, în funcţie de rezultatele proprii 

şi de cele internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu; 
f.) valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării structurii, compoziţiei şi tehnicilor de restaurare-

conservare, prin realizarea şi prezentarea de comunicări şi publicarea unor studii de specialitate; 
g.) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor asupra 

patrimoniului, asupra patrimoniului mobil, aflat în aria sa de competenţă; 
h.) iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare proprii şi în colaborare cu alte instituţii naţionale 

de profil; 
i.) consultanţă de specialitate şi intervenţii de prim ajutor în colecţii aparţinând altor deţinători de 

bunuri culturale mobile; 
j.) redactează cataloage de restaurare, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul 

promovării patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare, şi colaborează cu Secția Relaţii 
Publice şi Marketing Cultural; 

k.) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice de profil; 
l.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de protejare a patrimoniului propriu, de 

reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a expoziţiilor temporare; 
m.) participă şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de identificare, datare sau 

autentificare a obiectelor oferite spre achiziţionare sau din donaţii; 
n.) realizează expoziţii temporare, în vederea valorificării activităţii specifice, a educării publicului 

şi a promovării activităţii de ocrotire, conservare şi restaurare pentru formarea unei atitudini „pro 
patrimoniu”; 

o.) realizează tratamente de dezinfecţie şi dezinsecţie, a bunurilor culturale în limitele sale de 
competenţă; 

p.)  utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă securitate;  
q.) identificarea factorilor de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului acestora; 
r.) întocmirea şi prezentarea periodică către conducerea Muzeului a necesarului de aparatură, 

substanţe, soluţii etc., pentru buna funcţionare a secţiei, depistarea modalităţilor şi surselor de procurare 
a acestora; 

s.) stabileşte lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi restaurare, în 
ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora; 

t.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor cercetărilor, a 
patrimoniului muzeal şi a activităţii de conservare-restaurare în colaborare cu Secția Relaţii Publice şi 
Marketing Cultural, propune şi contribuie la materializarea unor acorduri de colaborare ştiinţifică cu 
alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a patrimoniului 
arheologic; 

u.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale Muzeului 
v.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare prin intervenţii specifice de laborator, sau „in 

situ” – atunci când natura sau starea obiectelor nu permit transportarea imediată a acestora în laborator; 
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w.) întocmirea fişelor de conservare şi restaurare pentru patrimoniul Muzeului, în limitele 
domeniilor sale de competenţă;  

x.) urmărirea stării de conservare a patrimoniului din expoziţiile şi depozitele Muzeului, identifică 
factorii de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului acestora;  

y.) verificarea calităţii microclimatului din spaţiile muzeale şi adoptarea măsurilor specifice de 
corecţie cu ajutorul aparaturii din dotare; 

z.) asigură manipularea, ambalarea şi transportul obiectelor de patrimoniu itinerante la expoziţii 
temporare în ţară şi/sau străinătate, conform normelor legale de conservare. 

aa.) determină condiţiile optime care să prevină deteriorarea bunurilor de patrimoniu în cazul 
filmării/fotografierii cu scop documentar sau comercial pentru persoane juridice, altele decât 
deţinătorul; 

bb.) prestarea de servicii de restaurare-conservare pentru beneficiari din afara Muzeului, în scopul 
obţinerii unor venituri extrabugetare; 

cc.) asigură pregătirea practică a studenților în cadrul parteneriatului cu Universitatea „1 
Decembrie 1918” Alba Iulia precum și a altor instituții de învățământ superior 

dd.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-
manager; 
(3) Compartimentul  restaurare ceramică-metal -textile are următoarele atribuții principale  

a.) elaborarea programelor anuale de conservare-restaurare, ceramică, metal, textile, os conform 
normelor legale în vigoare;  

b.) conservarea, restaurarea și investigarea prin metode şi tehnici ştiinţifice a patrimoniului 
ceramică, metal, textile), cuprinse în programele anuale potrivit prevederilor legale în vigoare; 

c.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare evolutive a bunurilor culturale aflate în 
administrarea Muzeului sau pentru alte instituţii de profil din ţară, prin intervenţiile specifice de 
laborator; 

d.) întocmirea documentaţiei ştiinţifice de specialitate şi a dosarelor de restaurare; 
e.) studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de restaurare-conservare, în funcţie de rezultatele proprii 

şi de cele internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu; 
f.) valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării structurii, compoziţiei şi tehnicilor de restaurare-

conservare, prin realizarea şi prezentarea de comunicări şi publicarea unor studii de specialitate; 
g.) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor asupra 

patrimoniului, asupra patrimoniului mobil, aflat în aria sa de competenţă; 
h.) iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare proprii şi în colaborare cu alte instituţii naţionale 

de profil; 
i.) consultanţă de specialitate şi intervenţii de prim ajutor în colecţii aparţinând altor deţinători de 

bunuri culturale mobile; 
j.) redactează cataloage de restaurare, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul 

promovării patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare, şi colaborează cu Secția Relaţii 
Publice şi Marketing Cultural; 

k.) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice de profil; 
l.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de protejare a patrimoniului propriu, de 

reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a expoziţiilor temporare; 
m.) participă şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de identificare, datare sau 

autentificare a obiectelor oferite spre achiziţionare sau din donaţii; 
n.) realizează expoziţii temporare, în vederea valorificării activităţii specifice, a educării publicului 

şi a promovării activităţii de ocrotire, conservare şi restaurare pentru formarea unei atitudini „pro 
patrimoniu”; 

o.) utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă securitate;  
p.) identificarea factorilor de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului acestora; 
q.) întocmirea şi prezentarea periodică către conducerea Muzeului a necesarului de aparatură, 

substanţe, soluţii etc., pentru buna funcţionare a secţiei, depistarea modalităţilor şi surselor de procurare 
a acestora; 

r.) realizează replici în vederea valorificării acestora prin standurile de vânzare ale Muzeului în 
scopul obţinerii unor venituri extrabugetare; 
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s.) stabileşte lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi restaurare, în 
ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora; 

t.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor cercetărilor, a 
patrimoniului muzeal şi a activităţii de conservare-restaurare în colaborare cu Secția Relaţii Publice şi 
Marketing Cultural, propune şi contribuie la materializarea unor acorduri de colaborare ştiinţifică cu 
alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a patrimoniului 
arheologic; 

u.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale Muzeului 
v.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare prin intervenţii specifice de laborator, sau „in 

situ” – atunci când natura sau starea obiectelor nu permit transportarea imediată a acestora în laborator; 
w.) întocmirea fişelor de conservare şi restaurare pentru patrimoniul Muzeului, în limitele 

domeniilor sale de competenţă;  
x.) urmărirea stării de conservare a patrimoniului din expoziţiile şi depozitele Muzeului, identifică 

factorii de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului acestora;  
y.) asigură manipularea, ambalarea şi transportul obiectelor de patrimoniu itinerante la expoziţii 

temporare în ţară şi/sau străinătate, conform normelor legale de conservare. 
z.) determină condiţiile optime care să prevină deteriorarea bunurilor de patrimoniu în cazul 

filmării/fotografierii cu scop documentar sau comercial pentru persoane juridice, altele decât 
deţinătorul; 

aa.) prestarea de servicii de restaurare-conservare pentru beneficiari din afara Muzeului, în scopul 
obţinerii unor venituri extrabugetare; 

bb.) asigură pregătirea practică a studenților în cadrul parteneriatului cu Universitatea „1 
Decembrie 1918” Alba Iulia precum și a altor instituții de învățământ superior 

cc.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-
manager; 
(4) Compartimentul  restaurare piatră are următoarele atribuții principale 
a.) elaborarea programelor anuale de conservare-restaurare piatră conform normelor legale în vigoare;  
b.) conservarea, restaurarea prin metode şi tehnici ştiinţifice a patrimoniului piatră, cuprinse în 
programele anuale potrivit prevederilor legale în vigoare; 
c.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare evolutive a bunurilor culturale aflate în 
administrarea Muzeului sau pentru alte instituţii de profil din ţară, prin intervenţiile specifice de 
laborator; 

d.) întocmirea documentaţiei ştiinţifice de specialitate şi a dosarelor de restaurare; 
e.) studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de restaurare-conservare, în funcţie de rezultatele proprii 

şi de cele internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu; 
f.) valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării structurii, compoziţiei şi tehnicilor de restaurare-

conservare, prin realizarea şi prezentarea de comunicări şi publicarea unor studii de specialitate; 
g.) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor asupra 

patrimoniului, asupra patrimoniului mobil, aflat în aria sa de competenţă; 
h.) iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare proprii şi în colaborare cu alte instituţii naţionale 

de profil; 
i.) consultanţă de specialitate şi intervenţii de prim ajutor în colecţii aparţinând altor deţinători de 

bunuri culturale mobile; 
j.) redactează cataloage de restaurare, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul 

promovării patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare, şi colaborează cu Secția Relaţii 
Publice şi Marketing Cultural; 

k.) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice de profil; 
l.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de protejare a patrimoniului propriu, de 

reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a expoziţiilor temporare; 
m.) participă şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de identificare, datare sau 

autentificare a obiectelor oferite spre achiziţionare sau din donaţii; 
n.) realizează expoziţii temporare, în vederea valorificării activităţii specifice, a educării publicului 

şi a promovării activităţii de ocrotire, conservare şi restaurare pentru formarea unei atitudini „pro 
patrimoniu”; 
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o.) realizează tratamente de dezinfecţie şi dezinsecţie, a bunurilor culturale în limitele sale de 
competenţă; 

p.)  utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă securitate;  
q.) identificarea factorilor de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului acestora; 
r.) întocmirea şi prezentarea periodică către conducerea Muzeului a necesarului de aparatură, 

substanţe, soluţii etc., pentru buna funcţionare a secţiei, depistarea modalităţilor şi surselor de procurare 
a acestora; 

s.) stabileşte lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi restaurare, în 
ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora; 

t.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor cercetărilor, a 
patrimoniului muzeal şi a activităţii de conservare-restaurare în colaborare cu Secția Relaţii Publice şi 
Marketing Cultural, propune şi contribuie la materializarea unor acorduri de colaborare ştiinţifică cu 
alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a patrimoniului 
arheologic; 

u.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale Muzeului 
v.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare prin intervenţii specifice de laborator, sau „in 

situ” – atunci când natura sau starea obiectelor nu permit transportarea imediată a acestora în laborator; 
w.) întocmirea fişelor de conservare şi restaurare pentru patrimoniul Muzeului, în limitele 

domeniilor sale de competenţă;  
x.) urmărirea stării de conservare a patrimoniului din expoziţiile şi depozitele Muzeului, identifică 

factorii de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului acestora;  
y.) asigură manipularea, ambalarea şi transportul obiectelor de patrimoniu itinerante la expoziţii 

temporare în ţară şi/sau străinătate, conform normelor legale de conservare. 
z.) determină condiţiile optime care să prevină deteriorarea bunurilor de patrimoniu în cazul 

filmării/fotografierii cu scop documentar sau comercial pentru persoane juridice, altele decât 
deţinătorul; 

aa.) prestarea de servicii de restaurare-conservare pentru beneficiari din afara Muzeului, în scopul 
obţinerii unor venituri extrabugetare; 

bb.) asigură pregătirea practică a studenților în cadrul parteneriatului cu Universitatea „1 
Decembrie 1918” Alba Iulia precum și a altor instituții de învățământ superior 

cc.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-
manager; 
 
(5) Compartimentul  conservare are următoarele atribuții principale 

a.) elaborarea programelor anuale de conservare conform normelor legale în vigoare;  
b.) conservarea, prin metode şi tehnici ştiinţifice a patrimoniului bibliofil (corp-carte veche, legătură 

carte veche, documente pe suport de hârtie, pergament, piele, lemn, ceramică, metal, textile, piatră), 
cuprinse în programele anuale potrivit prevederilor legale în vigoare; 

c.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare evolutive a bunurilor culturale aflate în 
administrarea Muzeului sau pentru alte instituţii de profil din ţară, prin intervenţiile specifice de 
laborator; 

d.) întocmirea documentaţiei ştiinţifice de specialitate; 
e.) studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de conservare, în funcţie de rezultatele proprii şi de cele 

internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu; 
f.) valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării structurii, compoziţiei şi tehnicilor de conservare, 

prin realizarea şi prezentarea de comunicări şi publicarea unor studii de specialitate; 
g.) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor asupra 

patrimoniului, asupra patrimoniului mobil, aflat în aria sa de competenţă; 
h.) iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare proprii şi în colaborare cu alte instituţii naţionale 

de profil; 
i.) consultanţă de specialitate şi intervenţii de prim ajutor în colecţii aparţinând altor deţinători de 

bunuri culturale mobile; 
j.) redactează cataloage de restaurare, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul 

promovării patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare, şi colaborează cu Secția Relaţii 
Publice şi Marketing Cultural; 
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k.) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice de profil; 
l.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de protejare a patrimoniului propriu, de 

reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a expoziţiilor temporare; 
m.) participă şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de identificare, datare sau 

autentificare a obiectelor oferite spre achiziţionare sau din donaţii; 
n.) realizează expoziţii temporare, în vederea valorificării activităţii specifice, a educării publicului 

şi a promovării activităţii de ocrotire, conservare şi restaurare pentru formarea unei atitudini „pro 
patrimoniu”; 

o.) realizează tratamente de dezinfecţie şi dezinsecţie, a bunurilor culturale în limitele sale de 
competenţă; 

p.)  utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă securitate;  
q.) identificarea factorilor de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului acestora; 
r.) întocmirea şi prezentarea periodică către conducerea Muzeului a necesarului de aparatură, 

substanţe, soluţii etc., pentru buna funcţionare a secţiei, depistarea modalităţilor şi surselor de procurare 
a acestora; 

s.) stabileşte lista de obiecte de patrimoniu, propuse anual pentru conservare şi restaurare, în 
ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora; 

t.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor cercetărilor, a 
patrimoniului muzeal şi a activităţii de conservare-restaurare în colaborare cu Secția Relaţii Publice şi 
Marketing Cultural, propune şi contribuie la materializarea unor acorduri de colaborare ştiinţifică cu 
alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a patrimoniului 
arheologic; 

u.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale Muzeului 
v.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare prin intervenţii specifice de laborator, sau „in 

situ” – atunci când natura sau starea obiectelor nu permit transportarea imediată a acestora în laborator; 
w.) întocmirea fişelor de conservare pentru patrimoniul Muzeului, în limitele domeniilor sale de 

competenţă;  
x.) urmărirea stării de conservare a patrimoniului din expoziţiile şi depozitele Muzeului, identifică 

factorii de degradare şi a mijloacelor de prevenire şi stopare a efectului acestora;  
y.) verificarea calităţii microclimatului din spaţiile muzeale şi adoptarea măsurilor specifice de 

corecţie cu ajutorul aparaturii din dotare; 
z.) asigură manipularea, ambalarea şi transportul obiectelor de patrimoniu itinerante la expoziţii 

temporare în ţară şi/sau străinătate, conform normelor legale de conservare. 
aa.) determină condiţiile optime care să prevină deteriorarea bunurilor de patrimoniu în cazul 
filmării/fotografierii cu scop documentar sau comercial pentru persoane juridice, altele decât 
deţinătorul; 
bb.) prestarea de servicii de conservare pentru beneficiari din afara Muzeului, în scopul obţinerii unor 
venituri extrabugetare; 
cc.) asigură pregătirea practică a studenților în cadrul parteneriatului cu Universitatea „1 Decembrie 
1918” Alba Iulia precum și a altor instituții de învățământ superior 
dd.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-manager; 
 
(6) Compartimentul  investigații  

a.) elaborarea programelor anuale de investigații conform normelor legale în vigoare;  
b.) investigarea prin metode şi tehnici ştiinţifice a patrimoniului bibliofil (corp-carte veche, legătură 

carte veche, documente pe suport de hârtie, pergament, piele, lemn, ceramică, metal, textile, piatră), 
cuprinse în programele anuale potrivit prevederilor legale în vigoare; 

c.) identificarea proceselor de degradare evolutive a bunurilor culturale aflate în administrarea 
Muzeului sau pentru alte instituţii de profil din ţară, prin intervenţiile specifice de laborator; 

d.) întocmirea documentaţiei ştiinţifice de specialitate; 
e.) studierea şi perfecţionarea tehnologiilor de investigații, în funcţie de rezultatele proprii şi de cele 

internaţionale, în scopul dezvoltării practicii în domeniu; 
f.) valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetării structurii, compoziţiei şi tehnicilor de investigații, 

prin realizarea şi prezentarea de comunicări şi publicarea unor studii de specialitate; 
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g.) cercetarea naturii proceselor de degradare, a mecanismului acestora şi a efectului lor asupra 
patrimoniului, asupra patrimoniului mobil, aflat în aria sa de competenţă; 

h.) iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare proprii şi în colaborare cu alte instituţii naţionale 
de profil; 

i.) consultanţă de specialitate şi intervenţii de prim ajutor în colecţii aparţinând altor deţinători de 
bunuri culturale mobile; 

j.) redactează cataloage de restaurare, pliante, ilustrate, casete video, CD-uri etc., în scopul 
promovării patrimoniului muzeal şi a obţinerii de venituri extrabugetare, şi colaborează cu Secția Relaţii 
Publice şi Marketing Cultural; 

k.) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice de profil; 
l.) colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de protejare a patrimoniului propriu, de 

reamenajare şi întreţinere a expoziţiei de bază şi de organizare a expoziţiilor temporare; 
m.) participă şi colaborează cu celelalte secţii ale Muzeului la acţiunile de identificare, datare sau 

autentificare a obiectelor oferite spre achiziţionare sau din donaţii; 
n.) realizează expoziţii temporare, în vederea valorificării activităţii specifice, a educării publicului 

şi a promovării activităţii de ocrotire, conservare şi restaurare pentru formarea unei atitudini „pro 
patrimoniu”; 

o.) realizează tratamente de dezinfecţie şi dezinsecţie, a bunurilor culturale în limitele sale de 
competenţă; 

p.)  utilizarea eficientă a tehnicii şi a materialelor din dotare, în condiţii de perfectă securitate;  
q.) identificarea factorilor de degradare; 
r.) întocmirea şi prezentarea periodică către conducerea Muzeului a necesarului de aparatură, 

substanţe, soluţii etc., pentru buna funcţionare a secţiei, depistarea modalităţilor şi surselor de procurare 
a acestora; 

s.) colaborează şi dezvoltă relaţii cu mass-media în vederea mediatizării rezultatelor cercetărilor, a 
patrimoniului muzeal şi a activităţii de conservare-restaurare în colaborare cu Secția Relaţii Publice şi 
Marketing Cultural, propune şi contribuie la materializarea unor acorduri de colaborare ştiinţifică cu 
alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, în vederea cercetării şi valorificării optime a patrimoniului 
arheologic; 

t.) participă la realizarea şi punerea în practică a programelor educaţionale ale Muzeului 
u.) identificarea şi stoparea proceselor de degradare prin intervenţii specifice de laborator, sau „in 

situ” – atunci când natura sau starea obiectelor nu permit transportarea imediată a acestora în laborator; 
v.) prestarea de servicii de investigații pentru beneficiari din afara Muzeului, în scopul obţinerii 

unor venituri extrabugetare; 
w.) asigură pregătirea practică a studenților în cadrul parteneriatului cu Universitatea „1 

Decembrie 1918” Alba Iulia precum și a altor instituții de învățământ superior 
x.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-

manager; 
Art.24.  
Secția Relaţii Publice şi Marketing Cultural este condus de un şef secţie şi are următoarele atribuţii: 

a.) organizarea de expoziţii permanente şi temporare, la sediul Muzeului sau săli de expoziţie 
adecvate, în ţară şi străinătate; 

b.) organizarea de manifestări  ştiinţifice şi culturale, naţionale şi internaţionale; 
c.) editarea de publicaţii de popularizare a patrimoniului muzeal; 
d.) organizarea de servicii de documentare deschise pentru public, pentru folosirea informaţiei 

despre patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit normativelor în vigoare; 
e.) angrenarea publicului, prin mijloace specifice, într-un sistem educaţional destinat  familiarizării 

cu istoria naţională şi locală şi a formării unei atitudini “pro patrimoniu”; 
f.) prezentarea patrimoniului muzeal prin mijloace clasice şi moderne şi promovarea activităţii 

muzeale prin mass-media; 
g.) elaborarea unor strategii pe bază de chestionare pe categorii socio-profesionale şi de vârstă ; 
h.) promovarea publicaţiilor editate de muzeu; 
i.) asigurarea ghidajelor specializate în limbi de circulaţie internaţională; 
j.) asigură traducerea publicaţiilor proprii în limbi de circulaţie; 
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k.) colaborează la traducerea corespondenţei cu străinătatea în vederea derulării schimbului extern 
de publicaţii cu instituţii de profil din străinătate; 

l.) asigură concepţia artistică a tuturor manifestărilor temporare organizate de instituţie; 
m.) asigură relaţiile cu mass media ; 
n.) asigură prospectarea şi diversificarea produselor din standurile de vânzare ale instituţiei în 

scopul obţinerii unor venituri extrabugetare; 
o.) promovează turismul cultural împreună cu instituţiile abilitate; 
p.) întreţine legături cu instituţii de profil la nivel naţional şi internaţional; 
q.) colaborează cu celelalte secţii ale muzeului. 
r.) gestionează pagina de web a Muzeului în colaborare cu celelalte secţii; 
s.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-

manager; 
Art.25. 
Compartimentul Gestiune Patrimoniu are următoarele atribuţii: 

a.) asigură securitatea şi integritatea bunurilor de patrimoniu din expoziţia de bază şi expoziţiile 
temporare; 

b.) asigură curăţenia în spaţiile expoziţionale şi în spaţiile anexe; 
c.) asigură evidenţa patrimoniului cultural mobil constituit în colecţii şi păstrarea acestuia în bune 

condiţii în depozite, în conformitate cu normele de conservare în vigoare; 
d.) colaborează cu personalul ştiinţific şi cu Secţia de Relaţii Publice şi Marketing Cultural în 

vederea organizării activităţilor înscrise în programele de activitate ale instituţiei;  
e.) verificarea şi completarea arhivelor documentare ale Muzeului, potrivit legii; 
f.) organizarea, gestionarea şi actualizarea bazelor de date privind patrimoniul cultural al Muzeului; 
g.) răspunde solicitărilor personalului ştiinţific în vederea asigurării accesului la depozitele 

muzeului; 
h.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-

manager; 
Art. 26.  
Compartimentul Financiar–Contabil este condus de contabilul-şef şi are următoarele atribuţii 
principale: 

a.) organizarea şi realizarea evidenţelor financiar-contabile cerute de actele normative în 
vigoare; 

b.) întocmirea situaţiilor financiare cerute de actele normative în vigoare; 
c.) transmiterea către instituţiile abilitate, a situaţiilor solicitate; 
d.) calcularea drepturilor salariale, conform legii; 
e.) confruntarea periodică a inventarelor scriptice cu cele din teren, la toate gestiunile; 
f.) gestionarea fondurilor în numerar; 
g.) aplicarea măsurilor financiare adecvate pentru salariaţii care au primit sancţiuni disciplinare; 
h.) verifică respectarea normelor legale, cu privire la existenţa, integritatea şi păstrarea bunurilor 

de orice fel, utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti, efectuarea recepţiilor şi plăţilor, efectuarea 
inventarierilor băneşti, conducerea evidenţei contabile şi realizarea datelor înscrise în bilanţurile şi 
conturile de execuţie; 

i.) asigurarea respectării tuturor prevederilor legale în domeniul financiar-contabil; 
j.) urmărirea asigurării eficientizării consumurilor de materiale şi a încadrării acestora în sumele 

alocate prin buget; 
k.) stabilirea, pe baza propunerilor celorlalte structuri organizatorice, a măsurilor de asigurare 

financiară pentru îndeplinirea programelor prevăzute în planul anual de activitate al Muzeului; 
l.) asigurarea organizării controlului gestiunii mijloacelor fixe, a materialelor şi a obiectelor de 

inventar; 
m.) asigurarea organizării şi gestionării arhivei administrativ-contabile a Muzeului; 
n.) asigurarea activităţii specifice de secretariat; 
o.) asigurarea activităţilor de dactilografiere, multiplicare; 
p.) înregistrarea şi repartizarea corespondenţei Muzeului; 
q.) asigurarea bunei funcţionări a serviciilor telefonice ale Muzeului; 
r.) răspunde de organizarea audienţelor; 
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s.) aplicarea strictă a prevederilor legale privind salarizarea personalului Muzeului; 
t.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-

manager; 
Art.27.  
Compartimentul Achiziții Publice are următoarele atribuţii principale: 

a.) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/recuperarea înregistrării 
autorității contractante in SEAP sau recuperarea certificatului digital, daca este cazul; 

b.) elaboreaza si, dupa caz, actualizeaza, pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente 
ale autoritatii contractante, programul anual al achizitiilor publice si, daca este cazul, strategia anuala de 
achizitii; 

c.) elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire si a 
strategiei de contractare, în cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs si a 
strategiei de contractare, pe baza necesitatilor transmise de compartimentele de specialitate; 

d.) îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legea 
achizițiilor publice; 

e.) colaborează cu compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de 
procedura de atribuire și pentru urmărirea contractelor încheiate;  

f.) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse si gestionate, conform actelor normative în 
vigoare;  

g.) elaborează proiectele de dispoziții ce reglementează activitatea de achiziții, rapoartele și 
situațiile informative privind activitatea de achiziții;  

h.) verifică documentele de livrare și se asigură că facturile sunt operate conform specificațiilor de 
comandă lansate; 

i.) analizează statusul comenzilor emise, urmărește derularea în bune condiții a 
comenzilor/contractelor și intervine pentru accelerarea livrărilor atunci când este cazul; 

j.) întocmește periodic rapoarte de achiziții; 
k.) aplica si finalizează procedurile de atribuire; 
l.) realizează achizițiile directe; 
m.) constituie si păstrează dosarul achiziției publice. 

Art. 28.  
Compartimentul Pază are următoarele atribuţii principale: 

a.) organizează şi răspunde de aplicarea planului de pază a Muzeului pe timp de noapte şi de zi şi 
luarea măsurilor operative; 

b.) prezentarea de propuneri pentru îmbunătăţirea planurilor de pază 
c.) redactează Planul de pază îl prezintă spre avizare Consiliului de Administraţie şi spre aprobare, 

directorului general-manager; 
d.) coordonează, verifică şi răspunde de activitatea formaţiunii de pază a Muzeului; 

Art. 29.  
Compartimentul Administrativ asigură ducerea la îndeplinire a sarcinilor privind aprovizionarea 
tehnico-materială şi are următoarele atribuţii: 

a.) centralizarea necesarului de materiale şi întocmirea de propuneri pentru programul de 
aprovizionare cu materiale de întreţinere; 

b.) asigurarea aprovizionării cu materiale de întreţinere şi de consum, necesare desfăşurării 
activităţii specifice Muzeului; asigurarea materialelor necesare funcţionării tuturor secţiilor şi 
compartimentelor; 

c.) efectuarea recepţiilor de materiale şi distribuirea acestora pe secţii şi compartimente; 
d.) efectuează, în colaborare cu serviciul financiar, inventarierea obiectelor de inventar şi 

mijloacelor fixe şi casarea acestora; 
e.) ia măsuri pentru gospodărirea raţională a combustibilului, apei, materiale de curăţenie şi 

salubrizare; 
f.) organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în birouri, şi celelalte încăperi şi spaţii aferente 

imobilelor, precum şi igienizarea lor; 
g.) organizarea activităţii de transport intern şi internaţional; 
h.) organizează şi răspunde de aplicarea Planului de prevenire a incendiilor şi luarea măsurilor 

operative pentru respectarea acestuia; 
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i.) instruirea şi antrenarea personalului Muzeului pentru intervenţie în caz de incendiu sau 
calamităţi; 

j.) organizează desfăşurarea şi controlul activităţii de protecţie a muncii; 
k.) prezentarea de propuneri pentru îmbunătăţirea planurilor de protecţie împotriva incendiilor; 
l.) redactează Planul de protecţie împotriva incendiilor, le prezintă spre avizare Consiliului de 

Administraţie şi spre aprobare, directorului general-manager; 
m.) întocmeşte şi prezintă, pentru aprobare, directorului general-manager, Planul de lucru al 

personalului tehnic, pompieri, protecţia muncii, urmăreşte aplicarea lui; 
n.) urmăreşte permanent, modul în care se aplică regulile privind protecţia muncii în Muzeu şi ia 

măsurile care se impun; 
o.) îndeplineşte orice alte atribuţii, date în competenţa sa, prin decizii ale directorului general-

manager; 
Art. 30.  
(1) Compartimentul Juridic și Resurse Umane are următoarele atribuții principale: 

a.) întocmirea înscrisurilor cu caracter juridic; 
b.) avizarea documentelor care angajează răspunderea patrimonială a Muzeului; 
c.) informarea conducerii Muzeului cu privire la actele normative nou apărute, cu relevanţă pentru 

activitatea instituţiei; 
d.) realizarea evidenţei materialului legislativ referitor la activităţile specifice Muzeului; 
e.) reprezentarea Muzeului, în condiţiile legii, în faţa instanţelor de judecată; 
f.) întocmirea proiectelor de contracte, definitivarea lor, după consultarea conducerii Muzeului şi 

urmărirea realizării lor; 
g.) ia măsurile necesare pentru urmărirea şi încasarea debitelor, face demersuri pentru primirea 

titlurilor executorii şi solicită luarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor celor care au prejudiciat 
Muzeul; 

h.) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege şi prin decizia directorului 
general-manager. 
(2) În ceea ce privesc resursele umane în cadrul compartimentului sunt îndeplinite următoarele: 

a.) urmărirea întocmirii corecte a pontajelor de către cei desemnați să le execute;  
b.) centralizarea pe calculator a datelor necesare întocmirii raportului statistic periodic și ale altor 

raportări statistice solicitate; 
c.) evidența lunară a numărului de salariați pe instituție, categorii de personal, obiective; 
d.) evidența concediilor de odihnă, concediilor medicale, învoirilor, nemotivatelor; 
e.) evidența tuturor salariaților din instituție, a angajărilor, a desfacerilor de contracte individuale de 

muncă conform prevederilor legale în vigoare, a pensionărilor; 
f.) asigurarea respectării prevederilor legale privind organizarea concursurilor de ocupare a 

posturilor vacante şi avansare a personalului; 
g.) elaborarea statului de funcții, a organigramei Muzeului, a regulamentului de organizare si 

funcționare a Muzeului în vederea avizării acestora de către Consiliul de Administraţie şi apoi aprobării 
prin hotărâre a Consiliului Județean Alba; 

h.) elaborarea regulamentului de ordine interioara, cu consultarea tuturor factorilor interesați; 
i.) transmiterea la Compartimentul Financiar-Contabil a modificărilor ce apar la salarizare 

(încadrări, desfaceri de contracte individuale de muncă, etc.); 
j.) asigurarea aplicării prevederilor legale privind acordarea sporurilor şi a altor drepturi salariale; 
k.) asigurarea evaluării posturilor şi gestionarea documentaţiei aferente activităţii de evaluare; 
l.) urmărirea aplicării programelor de perfecţionare propuse de Centrul pentru Formare, Educaţie 

Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, din subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. 
m.) studierea legislației muncii în vigoare; 
n.) întocmirea şi modificarea contractelor individuale de muncă ale angajaţilor, conform 

dispoziţiilor legale; 
o.) întocmirea fișei postului pentru toate funcțiile din instituție; 
p.) întocmirea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu; 
q.) întocmirea adeverințelor de sănătate, de venit, de salariat, etc, actualizări norme, diverse 

formulare, tabele, adrese necesare în cadrul biroului și instituției. 
Art. 31.  
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Compartimentul Audit public intern are următoarele atribuţii principale: 
a.) asigură activitatea de audit a instituţiei; 
b.) certificarea trimestrială şi anuală însoţită de raportul de audit, a bilanţului contabil şi a contului 

de execuţie bugetară ale instituţiei, prin verificarea legalităţii, realităţii şi exactităţii evidenţelor 
contabile şi ale actelor financiare; 

c.) examinarea legalităţii, regularităţii şi conformităţii operaţiunilor, identificarea erorilor, risipei, 
gestiunii defectuoase şi fraudelor iar pe aceste baze, propunerea de măsuri şi soluţii pentru recuperarea 
pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi; 

d.) supravegherea regularităţii sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, 
organizare, coordonare, urmărire şi control a deciziilor; 

e.) evaluarea economicităţii, eficacităţii şi eficienţei cu care sistemele de conducere şi de execuţie 
existente în cadrul Muzeului, utilizează resursele financiare, umane şi materiale pentru îndeplinirea 
obiectivelor şi obţinerea rezultatelor stabilite; 

f.) exercită controlul financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea şi oportunitatea 
cheltuielilor; 

g.) exercită controlul de gestiune; 
h.) orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege. 

Art. 32.  
In cadrul Muzeului mai functioneaza si urmatoarele structuri: 

a.) Editura Muzeului Naționala al Unirii Alba Iulia „Sala Unirii” este o structură funcțională 
din cadrul instituției care promovează activitatea științifică și turismul istoric din Județul Alba. 
Investește resurse financiare în producția de carte, își promovează și distribuie produsele pentru a se 
adresa unui număr cât mai mare de beneficiari direcți și indirecți. Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 
va edita seriile proprii de monografii istorice sau anuare: Biblioteca Musei Apulensis, Memoriale, Acta 
Musei Apulensis, Museikon, Museikon Studi. Editura îndeplinește următoarele funcții: de marketing 
(cunoașterea pieții de carte, achiziția manuscriselor, promovarea aparițiilor), de producție (redactare, 
tehnoredactare, design, pregătirea pentru tipar sau pregătirea edițiilor digitale), comercială (difuzare, 
schimb de carte și vânzare), economică (finanțarea activității). La atingerea scopului și obiectivelor 
propuse în cadrul editurii vor contribui angajații instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele 
postului.  

b.) Centrul de fotografie veche ,,Samoilă Mârza” este o structură funcțională înființată cu 
scopul colecționării, conservării, restaurării, cercetării și valorificării fotografiilor vechi, pentru a 
promova valorile materiale și spirituale a județului Alba surprinse de imaginea fotografică. Centrul de 
fotografie veche ,,Samoilă Mârza” pentru atingerea scopului propus: depozitează în siguranță colecția 
de fotografie veche deținută, atât pe suport de hârtie, cât și pe sticlă, identifică și achiziționează 
fotografii vechi de pe piată cu respectarea legislației în domeniu, conservă și restaurează cercetează din 
punct de vedere istoric și al contextului istoric fotografia veche, asigură suportul ilustrativ pentru 
redactarea de lucrări de promovare turistică a Județului Alba și organizează manifestări culturale și 
științifice specifice. La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul Centrul de fotografie veche 
,,Samoilă Mârza”vor contribui specialiștii instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului, 
precum și specialiști colaboratori, din domeniul restaurării și valorificării fotografiei vechi și a 
aparaturii specifice realizării și imprimării imaginilor vechi pe diferite suporturi existente în epocă. 

c.) Reenactment istoric „Muzeul unde istoria prinde viață” este o structură funcțională 
înființată cu scopul de a prezenta istoria altfel, mult mai plastic și pe înțelesul tuturor prin intermediul 
reconstituirilor istorice. Acesta presupune punerea în scenă a unor momente istorice definitorii pentru 
Județul Alba, prin intermediul unor personaje costumate adecvat momentului, demonstrații practice a 
unor îndeletniciri practice: ateliere de confecționat diferite obiecte după tipicul celor din trecut, 
gastronomie, scris etc. Muzeul deține costume, arme, unelte, ustensile și accesorii vestimentare din toate 
epocile istoriei și are mai multe trupe de reconstituiri istorice a căror identitate artistică și istorică sunt 
protejate la OSIM: Garda Apulum, Legiunea a XIII-a Gemina, Magna Nemesis, Ludus Apulensis. La 
atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul Reenactment istoric „Muzeul unde istoria prinde 
viață” vor contribui specialiștii instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului, voluntarii 
Muzeului Național al Unirii Alba Iulia precum și asociații de profil. 

d.) Anuarul Apulum – Acta Musei Apulensis este unul dintre cele mai vechi anuare de istorie și 
arheologie din România. Apulum apare începând din anul 1942, iar în prezent are cea mai bună 
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circulație internațională fiind cotat în bazele de date internaționale (B.D.I.). Studiile care apar în anuar 
sunt de o înaltă ținută științifică care îi conferă valoare astfel încât este dorit în bibliotecile, atât din țară 
cât și peste hotare. În prezent Anuarul Apulum se găsește în peste 200 biblioteci publice internaționale. 
Scopul anuarului este de a face cunoscut cele mai recente cercetări științifice din domeniile: arheologie, 
istorie, muzeologie și conservare-restaurare, autori fiind specialiști ai Muzeului Național al Unirii, de la 
alte instituții de profil, de cercetare și universități din România, dar și din străinătate. Un scop secundar 
este obținerea de anuare similare din România și din străinătate prin schimbul interinstituțional de 
carte.La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul Anuarului Apulum vor contribui specialiștii 
instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului, Colegiul de redacție și Colegiu editorial 
format din specialiști și profesori universitari din România și din străinătate. 

e.) Ghidaj în inima cetății este o structură funcțională înființată cu scopul de a familiariza 
publicul vizitator cu istoria României, în general și cu monumentele și istoria județului Alba, în 
particular. Ghidajele se realizează în Muzeul Național al Unirii Alba Iulia: Muzeul de istorie și 
arheologie, Sala Unirii, Museikon, dar și în Cetatea Alba Iulia în limba Română sau în limbile de 
circulație internațională. Scopul „Ghidaj în inima cetății” este de a furniza date istorice reale, prezentate 
într-un limbaj atractiv și accesibil, de promovare a patrimoniului Muzeului Național al Unirii și al 
Județului Alba și de a obține venituri extrabugetare. 
La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul „Ghidaj în inima cetății” vor contribui 
specialiștii instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului, precum și voluntari instruiți în 
prealabil de muzeografii Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. 
 

TITLUL III.  
DISPOZIŢII FINALE 

Art. 33.  
(1) Prevederile prezentului Regulament se completează, de drept, cu dispoziţiile legale în vigoare. 
(2) Prevederile prezentului regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin hotărâre a Consiliului 
Judeţean Alba; 
(3) Prezentul regulament pot fi completat şi modificat la propunerea Consiliului de Administraţie, prin 
hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 
(4) Pe baza şi cu respectarea dispoziţiilor legale şi a prezentului regulament, directorul general-manager 
va aproba Regulamentul intern. 
(5) Fişa de post cu atribuţii şi responsabilităţi nominalizate se va întocmi pentru fiecare salariat în 
conformitate cu prezentul regulament. 
(6) După aprobarea sa, prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor 
Muzeului.  
 
 
 
             PREŞEDINTE,                                               
   Ion DUMITREL                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
                                                                                                   Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind numirea domnului Valentin - Ioan FRĂCEA, în funcţia publică de conducere - director 
general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

 începând cu data de 1 iulie 2019 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 iunie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind numirea domnului Valentin - Ioan FRĂCEA, în funcţia publică 
de conducere - director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 
începând cu data de 1 iulie 2019; 

- expunerea d e m otive la proiectul de hotărâre privind numirea domnului Valentin - Ioan 
FRĂCEA, în funcţia publică de conducere - director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Alba, începând cu data de 1 iulie 2019; 

- raportul de  s pecialitate nr. 13344 din 26 iunie 2019 al Biroului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare: 
- propunerea nr. 30244/21 iunie 2019 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind 

numirea domnului Valentin - Ioan FRĂCEA în funcţia publică de de conducere de director general al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 13343 din 26 iunie 2019; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31  i ulie 20 17 privind apr obarea 
componenţei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului 
Alba, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 186 din 28 iunie 
2018; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 185 din 28 iunie 2018 privind apr obarea 
componenței nominale a  Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 45 din 28 februarie 2019 privind aprobarea 
modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 
juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție 
socială; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 alin. 1 lit. a, art. 91 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 62 al in. 2 şi alin. 4 di n L egea n r. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 77 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială 

și protecția copilului, aprobat prin H.G. n r. 797/ 2017 pentru apr obarea r egulamentelor-cadru de  
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 
personal, cu modificările și completările ulterioare 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 
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Art. 1.  Se numeşte, începând cu data de 1 iulie 2019, domnul Valentin - Ioan FRĂCEA în 
funcţia publică de conducere - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Alba. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei juridică şi administraţie 
publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va 
efectua toate demersurile necesare în vederea stabilirii drepturilor de natură salarială și a atribuțiilor 
de serviciu ale domnului Valentin - Ioan FRĂCEA, începând cu data numirii în funcţia publică de 
conducere - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

Art. 3.  Domnul Valentin - Ioan FRĂCEA îşi va desfăşura activitatea în sediul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situat în municipiul Alba Iulia, Bulevardul 1 
Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba. 

Art. 4.  Se aprobă modificarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în sensul nominalizării domnului Valentin - Ioan 
FRĂCEA în calitate de locțiitor al președintelui Colegiului director (ca urmare a numirii în funcţia 
publică de conducere - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Alba). 

Art. 5. Se aprobă modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, în sensul 
nominalizării domnului Valentin - Ioan FRĂCEA în calitate de vicepreședinte al acestei comisii (ca 
urmare a numirii în funcţia publică de conducere - director general al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Alba). 

Art. 6. Începând cu data de 1 iulie 2019 îşi încetează aplicabilitatea prevederile: 
- art. 1 al  Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 privind aprobarea 

componenţei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului 
Alba, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 186 din 28 iunie 2018;  

-  art. 1 al  Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 186 din 28 iunie 2018 privind aprobarea 
componenței nominale a  Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 325 din 13 decembrie 2018 privind exercitarea cu  
caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă - director general al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba de către domnul Valentin - Ioan FRĂCEA. 

Art. 7. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Președintelui Consiliului 
Județean Alba, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, domnului Valentin - 
Ioan FRĂCEA, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete, 
Compartimentului unități de asistență medicală, socială, învățământ special şi Biroului resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 150 
Alba Iulia, 28 iunie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a programelor sportive:  
„Openul Internațional al României la șah 2019” al Federației Române de Șah,  

aferent anului 2019 ,  
„Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, 

aferent anului competiţional 2019 – 2020 ,  
„Performanţă la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia”  al 

Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului 2019, 
 „Echipa de volei feminin CSM VOLEI ALBA BLAJ – continuă să scrie istorie în voleiul feminin 
românesc în anul 2019 - FINALISTA CUPEI CONFEDERAȚIEI EUROPENE DE VOLEI ȘI 

CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent anului competiţional 2019 – 2020 
 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 iunie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a programelor sportive: 
„Openul Internațional al României la șah 2019” al Federației Române de Șah, aferent anului 2019, 
„Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, aferent 
anului competiţional 2019-2020, „Performanţă la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de 
la CS Unirea Alba Iulia”  al Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului 2019, „Echipa de volei 
feminin CSM VOLEI ALBA BLAJ – continuă să scrie istorie în voleiul feminin românesc în anul 2019 - 
FINALISTA CUPEI CONFEDERAȚIEI EUROPENE DE VOLEI ȘI CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent 
anului competiţional 2019 – 2020; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării nerambursabile a 
programelor sportive: „Openul Internațional al României la șah 2019” al Federației Române de Șah, 
aferent anului 2019, „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de 
Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2019-2020, „Performanţă la nivel înalt pe ntru s portivii 
olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia”  al Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului 
2019, „Echipa de volei feminin CSM VOLEI ALBA BLAJ – continuă să scrie istorie în voleiul feminin 
românesc î n anul  201 9 - FINALISTA CUPEI CONFEDERAȚIEI EUROPENE DE VOLEI ȘI 
CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent anului competiţional 2019 – 2020; 
 - raportul de specialitate nr. 12370/14 iunie 2019 comun, al Direcției gestionarea patrimoniului, 
Direcției dezvoltare și bugete și Direcției juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Alba; 
 Ținând cont de: 
          - raportul nr. 12369/14 iunie 2019 întocmit de către Comisia de verificare a documentaţiei de 
finanţare depusă de către Federației Română de Șah, privind eligibilitatea, completitudinea şi încadrarea 
cheltuielilor aferente cererii de finanţare în legislaţia naţionala în vigoare şi în Regulamentul pr ivind 
condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor sportive, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 117/2018 
 - raportul nr. 12364/14 iunie 2019 întocmit de către Comisia de verificare a documentaţiei de 
finanţare depusă de către Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba, privind eligibilitatea, completitudinea şi 
încadrarea cheltuielilor aferente cererii de finanţare în legislaţia naţionala în vigoare şi în Regulamentul 
privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor sportive, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 117/2018  
 - raportul nr.112365/14 iunie 2019 întocmit de către Comisia de verificare a documentaţiei de 
finanţare depusă de către Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, privind eligibilitatea, completitudinea şi 
încadrarea cheltuielilor aferente cererii de finanţare în legislaţia naţionala în vigoare şi în Regulamentul 
privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor sportive, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 117/2018; 
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 - raportul nr. 112366/14 iunie 2019 întocmit de către Comisia de verificare a documentaţiei de 
finanţare depusă de către Clubul Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, privind eligibilitatea, 
completitudinea şi încadrarea cheltuielilor aferente cererii de finanţare în legislaţia naţionala în vigoare 
şi în Regulamentul privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor sportive, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 117/2018; 

Analizând: 
- cererea de finanțare nr. 331/2019 depusă de către Federația Română de Șah înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 12180/2019; 
- cererea de finanțare nr. 183/2019 depusă de către Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 10655/2019; 
- cererea de finanțare nr. 286/2019 depusă de către Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11009/2019; 
- cererea de finanțare nr.183/2019 depusă de către  Clubul Sportiv Municipal Volei Alba Blaj  

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.9398/2019; 
Luând în considerare prevederile:  
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 265/24 august 2017 pentru apr obarea 

Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive și a 
Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 117/26 aprilie 2018 pentru modificarea şi 
completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor 
sportive și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/12 aprilie 2019 privind ap robarea bu getului 
general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe 
nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pe anul 2019; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei d e s pecialitate n r. 1  Dezvoltare economică, 
bugete, s trategii și de avizul favorabil al Comisiei d e s pecialitate n r. 4 Educație, cultură, tineret, 
ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 
 - Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - H.G. n r.884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor 
Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 
 - H.G. n r. 1447/ 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu 
modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art. 97  şi art. 115 al in. 1   l it. c  di n Legea n r. 215/ 2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă finanțarea Programului s portiv „Openul Internațional al României la șah 
2019”, al Federației Române de Șah, aferent anului 2019, în sumă de 36.000 lei, conform anexei nr. 1  - 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă finanțarea Programului s portiv „Dezvoltarea și promovarea fotbalului în 
Județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2019-2020, în sumă 
de 320.000 lei, conform anexei nr. 2  - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă finanțarea Programului sportiv „Performanţă la nivel înalt pentru sportivii 
olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia”  al Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului 
2019, în sumă de 172.365 lei, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 4. Se aprobă finanțarea Programului sportiv „Echipa de volei feminin CSM VOLEI ALBA 
BLAJ – continuă să scrie istorie în voleiul feminin românesc în anul 2019 - FINALISTA CUPEI 
CONFEDERAȚIEI EUROPENE DE VOLEI ȘI CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent anului 
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competiţional 2019 – 2020, în sumă de 2.800.000 lei, conform anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art. 5. Transferul sumelor către beneficiarii finanțărilor se va efectua conform creditelor 
bugetare aprobate în bugetul local al Judeţului Alba cu această destinație și în strictă corelare cu gradul 
de încasare a veniturilor proprii la  bugetul local al Judeţului Alba.   

Art. 6.  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Federației Române de Șah, 
Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, Clubului Sportiv Municipal de 
Volei Alba Blaj, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei 
dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 151 
Alba Iulia, 28 iunie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 al in. 2 lit. a din  Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 26 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 27 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 1 
 

http://www.cjalba.ro/
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 151 din 28 iunie 2019  

 
Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru Programul sportiv 

„Openul Internațional al României la șah 2019”, al Federației Române de Șah, aferent anului 2019 
 
 

Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 
Valoarea 

totală 
- lei- 

Obiectiv/obiective 

1.Openul Internațional al României - jucători, arbitri și oficiali; 
                 60 – 120 participanţi 

Indemnizații sportive, prime și 
alte drepturi ( Fond de premiere) 

33.000,00 Ridicarea nivelului de 
performanţă al 
tinerilor jucători de 
perspectivă 

2. Openul Județului Alba - jucători, arbitri și oficiali ; 
                 30-60 participanți  

Indemnizații sportive, prime și 
alte drepturi( Fond de premiere) 

3.000,00 Promovarea șahului în 
județul Alba 

3.Memorialul Mihail Breaz  - jucători , arbitri și oficiali ; 
                 80-150 participanți  

-  - Dezvoltarea bazei de 
selecție în rândul 
elevilor 

TOTAL  36.000,00  
 
 

 PREŞEDINTE:              COMISIA 
                                                                                                                                                           

       Ion DUMITREL                Preşedinte:    Ștefania Petronela NEGRESCU           
                                                                                       
             Contrasemnează:        Membri: Camelia Ileana LAZĂR 
          
                         SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA          Sorina OPREAN   

 
           Vasile BUMBU         Angela RUSU  
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 151 din 28 iunie 2019  

 
 
 

Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru programul sportiv  
„Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul Alba” al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba,  

aferent anului competiţional 2019-2020 
 
 
 
 

Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* Valoarea totală- 
LEI - Obiectiv/obiective 

Activitatea 1 
Plata baremelor de arbritraj și 
secretar de joc la toate 
competițiile organizate către 
Asociația Județeană de Fotbal 
Alba 
 

 
 

Activitatea 2 
Campionatul Munților 
Apuseni, competiție rezervată 
zonei rurare a munților 
Apuseni 

 
 
 
 
 

Activitatea 3 
Festivitate premiere, final de 
sezon competițional 2019 - 
2020 

Arbitrii  si secretarii de joc pentru 
toate competițiile organizate de 
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba  
Peste 260 echipe participante, 
aproximativ 3200 sportivi  
 
 
 

Cheltuieli privind plata arbitrilor, 
medicilor și altor persoane 

292.980,00  
A.)Menținerea sau creșterea 
numărului de echipe 
participante în campionatele 
organizate de către Asociația 
Județeană de Fotbal Alba; 
 
 
B.) Menținerea sau creșterea 
numărului de jucători 
participanți în competițiile 
organizate de către Asociația 
Județeană de Fotbal Alba; 
 
 
C.) Participarea echipei 
câștigătoare a campionatului 
Ligii a IV-a la barajul de 
promovare la Liga a III-a; 
 
 
D.) Organizarea unei baze de 
selecție în rândul jucătorilor 

Echipe din zona rurală a munților 
Apuseni. Participă 16 echipe de seniori 
și 16 echipe de copii. Aproximativ 500 
de participanți. 
 
 
 

Cheltuieli transport, cazare și 
masă pentru oficiali și arbitrii la 
Campionatul Munților Apuseni 

 

2.020,00 

Toate competițiile organizate de 
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba. 
Vor fi premiate primele 3 echipe 
câștigătoare ale campionatelor județene, 
golgheterii, cei mai buni jucători, cele 
mai bune echipe în campionatul Fair 
Play, premii speciale.  
61 structuri sportive, 750 sportivi, 

Cheltuieli pentru organizarea, 
respectiv desfășurarea acțiunilor 
sportive, servicii închiriere baze 

sportive, premiere-cupe și 
medalii. 

 

9.500,00 
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 echipe și jucători premiați 
 
 

participanți în competițiile 
județene; 

Membrii afiliați la Asociaţia Judeţeană 
de Fotbal Alba  
61 structuri sportive 

Cheltuieli pentru achiziționarea 
de materiale și echipament 

sportiv 

12.500,00 

Membrii afiliați la Asociaţia Judeţeană 
de Fotbal Alba 
61 structuri sportive 

Cheltuieli pentru materiale de 
promovare a activității sportive 

3.000,00 

TOTAL    320.000,00  
 
 

PREŞEDINTE:              COMISIA 
                                                                                                                                                           

       Ion DUMITREL                Preşedinte:    Ștefania Petronela NEGRESCU           
                                                                                       
             Contrasemnează:        Membri: Camelia Ileana LAZĂR 
          
                         SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA          Sorina OPREAN   

 
           Vasile BUMBU         Angela RUSU 
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Anexa nr. 3 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 151 din 28 iunie 2019  
 
 
 

Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru Programul sportiv  
„Performanţă la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia” 

al Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului 2019 
 

 
 

Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 
Valoarea 

totală 
- LEI - 

Obiectiv/obiective 

1. Subprogramul Atletism: 
- Acțiuni  de pregătire sportivă  și 
recompense sportivi și antrenori 
pentru rezultatele obținute la 
competițiile sportive 
 
- Participarea la activitatea de 
pregătire sportivă  și la  Campionatele 
Naționale și Internaţionale   
 

 
 sportivi  și  antrenori 
 
 
 
 sportivi 

 
Indemnizaţii sportive,/ prime și 
alte drepturi  
 
 
Cheltuieli medicale, (vitamine și 
susținătoare de efort, 
medicamnte, materiale sanitare, 
unguente, produse pentru 
refacere și recuperare) și pentru 
controlul doping 

65.000,00 - 4 medalii de aur, 3 
medalii de argint și 3 
medalii de bronz la 
Campionatele 
Naționale și 
convocarea a cel 
puțin doi sportivi la 
loturile naționale ale 
României, care vor 
reprezenta țara 
noastră la 
competițiile 
internaționale 
oficiale. 

2. Subprogramul Haltere: 
- Acțiuni  de pregătire sportivă  și 
recompense sportivi și antrenori 
pentru rezultatele obținute la 
competițiile sportive 
 

sportivi  și antrenori Indemnizaţii sportive,/ prime și 
alte drepturi 

7.800,00 - 1 medalie de aur, 2 
medalii de argint și 3 
medalii de bronz; 
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3. . Subprogramul Box: 
 - Acțiuni  de pregătire sportivă  și 
recompense sportivi și antrenori 
pentru rezultatele obținute la 
competițiile sportive 

sportivi și antrenori Indemnizaţii sportive,/ prime și 
alte drepturi 

15.000,00 - 2 medalii de argint 
și 2 medalii de 
bronz. 

4. Subprogramul Judo: 
-  Acțiuni  de pregătire sportivă  și 
recompense sportivi și antrenori 
pentru rezultatele obținute la 
competițiile sportive 
 

sportivi și  antrenori Indemnizaţii sportive, prime şi 
alte drepturi 

6.300,00 - 3 medalii de aur, 6 
medalii de argint și 6 
medalii de bronz., 
cât și selecționarera 
unui sportiv pentru 
lotul național al 
României. 

4. Subprogramul Orientare: 
- Campionatele Europei de SE 

sportivi și  antrenori Cheltuieli transport, cazare şi 
masă 

5.995,00 - 6 medalii la finalele 
Campionatelor 
Nationale  
Convocarea a cel 
putin unui sportiv la 
loturile nationale 

5. Subprogramul Powerlifting: 
- Participarea la Campionatul 
Mondial de powerlifting, juniori  
- Participarea la Campionatul 
Mondial de powerlifting, seniori, 

 
 sportivi și  antrenori 
 sportivi și  antrenori 
 

- Cheltuieli transport, cazare şi 
masă 

72.270,00 - 1 medalie la 
Campionatele 
Mondiale de Juniori 
- 2 locuri IV - VII la 
Campionatele 
Mondiale de Juniori 
- 3 locuri IV - VII la 
Campionatele 
Mondiale de Seniori 

TOTAL  172.365,00  
PREŞEDINTE:              COMISIA 
                                                                                                                                                           

       Ion DUMITREL                Preşedinte:    Ștefania Petronela NEGRESCU           
                                                                                       
             Contrasemnează:        Membri: Camelia Ileana LAZĂR 
          
                         SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA          Sorina OPREAN   

 
           Vasile BUMBU         Angela RUSU  
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Anexa nr. 4 la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 151 din 28 iunie 2019  

 
 
 

Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora,  pentru programul sportiv 
„Echipa de volei feminin CSM VOLEI ALBA BLAJ – continuă să scrie istorie în voleiul feminin românesc în anul 2019 - FINALISTA CUPEI 

CONFEDERAȚIEI EUROPENE DE VOLEI ȘI CAMPIOANA ROMÂNIEI” aferent anului competiţional 2019 – 2020 
 
 

 

Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 
Valoarea 

totală 
- LEI - 

Obiectiv/obiective 

Activitatea 1 
Meciuri desfăşurate acasă - Divizia 
A1, Cupa României, amicale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitatea 2 
Meciuri desfăşurate în deplasare - 
Divizia A1, Cupa României, amicale 
 
 
 

- Delegația sportivă formată din 
sportivi, antrenori, preparatori 
fizici, statistician, maseur-
kinetoterapeut, oficiali delegați ai 
clubului, șofer etc, arbitri 
principali și auxiliari, delegați 
oficiali numiți de federațiile de 
specialitate, medici, asistenți 
medicali, personal auxiliar. 
     Pentru fiecare meci sunt 
aproximativ 35 de participanți 
direcți. 
 
 
 
- Delegația sportivă formată din 
sportivi, antrenori, preparator 
fizic, statistician, maseur-
kinetoterapeut, oficiali delegați ai 
clubului, șofer etc. 
      Pentru fiecare meci sunt 
aproximativ 25 de participanți 

Cheltuieli pentru plata 
participanților la activitatea 
sportivă, efectuate în baza unui 
contract individual de muncă 
sau a unui contract de 
activitate sportivă conform 
legii: 
- cheltuieli privind plata 
participanţilor la activităţi 
sportive în cadrul contractelor 
de activitate sportivă 
- alte cheltuieli provenite din 
contractele de activitate 
sportivă (transport un drum 
dus-întors cu auto/avion la 
venirea şi plecarea de la 
echipă, un prânz zilnic, chirii şi 
utilităţi, vize intrare în ţară, 
vize şedere, asigurări necesare 
obţinerii dreptului de şedere în 
România) 
 

2.200.000,00  
 
1. Câștigarea 
titlului de 
campioană a 
României sau cel 
puțin clasarea în 
primele 3 echipe în 
Campionatul 
Romaniei 
 
 
 
 
 
2. Câștigarea Cupei 
României sau cel 
putin participarea în  
semifinalele Cupei 
României în 
sezonul 2019-2020; 
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Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 
Valoarea 

totală 
- LEI - 

Obiectiv/obiective 

 
 
 
 
 
 
 
Activitatea 3 
Meciuri desfăşurate acasă - Liga 
Campionilor sau Cupa CEV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitatea 4 
Meciuri desfăşurate în deplasare - 
Liga Campionilor sau Cupa CEV 
 
 
 
 
 
Activitatea 5 
Renumeraţii ale participanţilor la 
activitatea sportivă şi alte obligaţii 
prevăzute în contractele de activitate 

direcți. 
 
- Delegația sportivă formată din 
sportivi, antrenori, preparator 
fizic, statistician, maseur-
kinetoterapeut, oficiali delegați ai 
clubului, șofer etc., arbitri 
principali și auxiliari, delegați 
oficiali numiți de federațiile de 
specialitate, medici, asistenți 
medicali, personal auxiliar, 
ambulanță, Poliție, ISU, 
Jandarmerie. 
          Pentru fiecare meci sunt 
aproximativ 50 de participanți 
direcți. 
 
 
 -Delegația sportivă formată din 
sportivi, antrenori, preparator 
fizic, statistician, masseur -
kinetoterapeut, oficiali delegați ai 
clubului, șofer etc. 
              Pentru fiecare meci sunt 
aproximativ 25 de participanți 
direcți. 
 
 
 
  
 
 

Cheltuieli transport, cazare şi 
masa 

225.000,00  
 
 
 
 
 
 
 
3. Participarea în 
cupele europene ( 
Liga Campionilor 
sau Cupa CEV) și 
clasarea pe un loc 
în primele 3 echipe 
în sezonul 2019-
2020 

Cheltuieli privind plata 
arbitrilor, medicilor și altor 
persoane: 
- indemnizaţii arbitri principali 
şi auxiliari, delegaţi oficiali, 
medici, asistenti medicali, 
personal auxiliar 
 

35.000,00 
 

Cheltuieli privind asigurarea 
persoanelor, a materialelor, a 
echipamentului sportiv și a 
altor bunuri: 
- asigurări medicale 
 

2.500 

Cheltuieli pentru achiziționarea 
de materiale și echipament 
sportiv: 
- echipament sportiv de 
pregătire şi competiţie, 
materiale sportive 
 

15.000,00 

Cheltuieli medicale (vitamine 
și susținătoare de efort, 
medicamente, materiale 
sanitare, unguente, produse 
pentru refacere și recuperare) 
și pentru controlul doping: 
- cheltuieli medicale şi 
investigaţii medicale 
 

7.500,00 
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Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 
Valoarea 

totală 
- LEI - 

Obiectiv/obiective 

sportivă 
 
 
 
 
 
Activitatea 6 
Asigurarea condiţiilor de participare 
la competiţiile naţionale şi 
internaţionale 

 
- Delegaţie sportivă formată din  
sportivi, antrenori, preparator 
fizic, maseur-kinetoterapeut etc  
   Sunt  aproximativ 21 
participanţi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delegaţie sportivă formată din 
sportivi, antrenori, preparator 
fizic, maseur-kinetoterapeut etc  
     Sunt aproximativ 21 
participanţi . 

Alte categorii de cheltuieli - 
pentru organizarea, respectiv 
desfășurarea acțiunilor 
sportive, servicii închiriere 
baze sportive etc: 
- vize pentru deplasări externe 
meciuri, servicii închiriere 
baze sportive, aparatura şi 
spaţii de conferinţă, servicii de 
ambulanţă, servicii video 
challange pentru meciurile 
internaţionale 
 

20.000,00 

 Pentru realizarea acțiunilor de 
cercetare, informare, 
consultanță în domeniul 
sportului, realizarea 
materialelor video/audio etc: 
- servicii de consultanţă în 
domeniul sportiv, acorduri 
pentru dezlegare şi transfer 
- taxe înscriere FRV şi CEV în 
competiţii interne şi 
internaţionale, taxe legitimare 

292.500,00 
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Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 
Valoarea 

totală 
- LEI - 

Obiectiv/obiective 

sportivi, taxe emitere certificat 
internaţional de transfer alte 
taxe prevăzute în 
regulamentele FRV şi 
organisme internaţionale 
- traduceri 
Cheltuieli pentru materiale de 
promovare a activității 
sportive: 
- cheltuieli cu materiale pentru 
promovarea activităţii sportive 

2.500,00 

TOTAL  2.800.000,00  
 

PREŞEDINTE:              COMISIA 
                                                                                                                                                           

       Ion DUMITREL                Preşedinte:    Ștefania Petronela NEGRESCU           
                                                                                       
             Contrasemnează:        Membri: Camelia Ileana LAZĂR 
          
                         SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA          Sorina OPREAN   

 
           Vasile BUMBU         Angela RUSU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
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 

 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 iunie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - 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; 

- expunerea de motive 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; 

- raportul de  specialitate nr. 12561/18 iunie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 
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; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei d e s pecialitate n r. 1  Dezvoltare economică, 
bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2  Amenajarea teritoriului, investiții, 
turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 
Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 
4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei d e s pecialitate nr. 5  
Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 
6 Sănătate și protecție socială; 
 Având în vedere prevederile: 
 - art. 91 al in. 1 l it. b, al in. 3 l it. a şi lit. d  din Legea n r. 215/ 2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/ 12 apr ilie 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, 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 4.946,30  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  
124.035,57 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre”. 
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 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 
aduce 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. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 152 
Alba Iulia, 28 iunie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 al in. 2 lit. a din  Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 152/28 iunie 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: 124.035,57 

A. Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 13,821.60 

I. Obiective de investiţii: 11,892.00 

1. Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 
Alba cu extindere  11,530.00 

2. Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii 
Alba Iulia - Sala Unirii   237.00 

3. Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 
Alba Iulia -  Muzeul Naţional al Unirii (PT) 20.00 

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 
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1. Alimentare cu apă container din localitatea Rimetea 25.00 
2. Racord energie electrică container din localitatea Rimetea 25.00 
3. Racord energie electrică container din localitatea Arieșeni 25.00 
4. Racord energie electrică container din zona Șureanu 25.00 
5. Containere  32.20 

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: 4,421.94 
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. Stație oxigen - proiect tehnic și execuție Spitalul de Pneumoftiziologie 
Aiud 600.00 

II. Alte cheltuieli de investiţii: 71.00 

1. Mansardare Corp F (Expertiza tehnica de rezistenta la cerinta A1 și studiu 
geotehnic) Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

31.00 

2. Reabilitare Clădire Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud - expertize, avize, 
acorduri 

40.00 
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III. Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 7,961.58 
IV. Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 697.00 
V. Reparaţii capitale Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: 3,621.00 
1. RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș 820.00 
2. RK Farmacie 32.00 
3. RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă 562.00 

4. RK și schimb de destinație din Școala Postliceală Sanitară în Secție 
Recuperare, Medicină fizică și Balneologie și extindere Ambulatoriu 

750.00 

5. RK Bloc operator 600.00 
6. RK Secția Pediatrie, Oftalmologie 44.00 
7. RK Cai de acces și subsol 12.00 
8. RK Dispensar TBC 150.00 
9. RK Post Trafo spital 540.00 

10. RK Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Aries 111.00 
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 23,293.40 
I. Obiective de investiţii: 15,000.00 
1. Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, municipiul Blaj 15,000.00 

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: 1,010.00 

1. Lucrări de intervenție asupra clădirii pentru reabilitarea și extinderea 
Teatrului de Păpuși „Prichindelˮ Alba Iulia 1,000.00 
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2. 

Reabilitare  amenajare și împrejmuire curte (gard imprejmuire și curte 
interioară) Teatrul de Păpuși „Prichindelˮ Alba Iulia - Proiect tehnic, 
detalii de execuție, caiete de sarcini, documentație tehnică DTAC și 
DTOS pentru autorizarea lucrărilor de construcții, avize, acorduri 

10.00 

II. Dotari independente Teatrul de Păpuși „Prichindelˮ Alba Iulia 325.00 
  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: 4,898.46 

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 1,500.00 

6. Întocmire documentație tehnică în vederea obținerii autorizației de 
incendiu pentru Locuința protejată Aiud 20.00 

7. Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu handicap Sâncrai- 
DALI 100.00 

8. Documentație tehnică obținere autorizație PSI sediu DGASPC Alba 14.72 
II. Alte cheltuieli de investiţii: 147.80 
1. Centrale termice 50.00 

2. Montare stație reglare abur centrală termică Centrul de Recuperare și 
Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos 40.00 

3. Centrală telefonică digitală sediu DGASPC Alba 17.80 

4. Copiator Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de 
Jos 10.00 

5. Programe informatice software  și licențe 30.00 

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 13,958.10 
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 

H. Capitolul 74.02 Protecţia Mediului 390.11 
I. Obiective de investiţii: 148.41 
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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 47,374.72 
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 1,779.56 

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) 6,359.32 

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:  2,996.14 
III. Dotări independente pentru Activitatea Transporturi 2,222.23 
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 
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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, localitatea Lunca, 
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 

 
                        
  
                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU       
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
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 întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 iunie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul 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; 
 - expunerea de motive la proiectul 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; 
 - raportul de  specialitate nr. 12546/18 iunie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ţinând cont de prevederile: 
- Contractului nr. 4542/03.06.2019 încheiat între UAT - Județul Alba și Direcția de Sănătate 

Publică a Județului Alba pentru alocarea, prin transfer, din bugetul Ministerului Sanătății către 
autoritățile publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor pentru Spitalul 
Județean de Urgență Alba Iulia; 

- Contractului nr. 4583/04.06.2019 încheiat între UAT - Județul Alba și Direcția de Sănătate 
Publică a Județului Alba  pentru alocarea, prin transfer, din bugetul Ministerului Sanătății către 
autoritățile publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie Aiud; 
 - adresei nr. 175402/2019 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale privind alocarea de la 
bugetul de stat pe anul 2019 de transferuri pentru activitatea de neutralizare a subproduselor de origine 
animală. 
 Luând în considerare prevederile: 
 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/12 aprilie 2019 privind apr obarea buge tului 
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. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei d e s pecialitate n r. 1  Dezvoltare economică, 
bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2  Amenajarea teritoriului, investiții, 
turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 
Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 
4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei d e s pecialitate nr. 5  
Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 
6 Sănătate și protecție socială; 

 Având în vedere prevederile: 
 - art. 91 al in. 1  l it. b  și alin. 3 lit. a d in Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 
 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
Art. 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  
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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, 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 

572.142,82 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 

360.826,70 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
                  (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2019, se stabileşte 

în sumă de 203.084,68 mii lei. 
                  (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2019, se stabileşte 

în sumă de 157.742,02 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 259.365,35 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 220.066,07 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 39.299,28 mii lei”. 

4. Alineatele 1și 3 ale articolului 5 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
  „Art. 5.  (1) Cheltuielile rectificate pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2019, se stabilesc în 

sumă de 45.312,60  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
                            (3) Cotizaţiile Judeţului Alba pe anul 2019,  se stabilesc conform anexei nr . 5„a” - 
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 469,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 
7. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 8.  Cheltuielile rectificate pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al 

Județului Alba, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 176,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 
8 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

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 27.515,35 mii lei,  repartizată pentru: 
  Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        23.226,00 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. Alineatul 3 al articolului 15 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 15. (3) Se aprobă Programul activităților culturale pe anul 2019, rectificat, conform anexei 

nr.  12„b” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 
10. Articolul 18  se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 18.  Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Protecţia mediului”, pe anul 2019, se 

stabilesc în sumă de 2.589,01 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 15 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. Creditele de angajament se stabilesc in suma de 350,00 mii lei”. 

11. Alineatul 1 al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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 „Art. 19. (1) Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Transporturi”, pe anul 2019, se stabilesc 
în sumă de 96.905,19  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr . 16 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. Creditele de angajament pe anul 2019 se stabilesc în sumă de 54.527,46 mii lei. 

12. Alineatul 1 al articolului 24 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 24. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, rectificat pentru Direcţia 

Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba,  în sumă de 1.998,39 mii lei, în structura prevăzută 
în anexa nr. 21 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

13. 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 217.405,64 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 22 - 
parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

14. 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”. 

15. 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 9.665,85 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, pe anul 2019, potrivit anexei nr. 24„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

16. Alineatul 1 al articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, rectificat pentru Direcţia 

Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.404,00 mii lei, în structura prevăzută 
în anexa nr. 27 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

17. 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 
aduce 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. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
Nr. 153 
Alba Iulia, 28 iunie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 al in. 2 lit. a din  Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 23 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 25 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 2 
 
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 153/28 iunie 2019 sunt publicate și pot fi 
consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind prelungirea valabilităţii programului de transport judeţean, a contractelor de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi a licenţelor de 

traseu ale operatorilor de transport rutier prestatori ai serviciului 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 iunie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilităţii programului de transport judeţean, a 
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate şi a licenţelor de traseu ale operatorilor de transport rutier prestatori ai serviciului; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilităţii programului de 
transport judeţean, a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate şi a licenţelor de traseu ale operatorilor de transport rutier prestatori ai 
serviciului; 

- raportul d e s pecialitate nr. 12564 din 18 iunie 2019 al Direcţiei juridică şi administraţie 
publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
       Ținând cont de prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 privind aprobarea R egulamentului, 
Caietului de Sarcini și Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 
pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019, în județul Alba, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 131/2017 privind aprobarea atribuirii serviciului de 
transport public de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu operatorilor de transport 
rutier desemnați câștigători în cadrul şedinţei de atribuire din data de 18 decembrie 2013, pe traseele 
din P rogramul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 
01.05.2013- 30.06.2019, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 
197/2012; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 170/2017 privind aprobarea atribuirii serviciului de 
transport public de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu operatorilor de transport 
rutier desemnați câștigători în cadrul şedinţei de atribuire din data de 18 mai 2017, pe traseele din 
Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013 - 
30.06.2019, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 197/2012; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 
juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei d e s pecialitate n r. 5  Cooperare 
interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 
       - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 di n Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
        - art. 16 al in. 1, ar t. 17 alin. 1 l it. b d in Legea nr. 92/2007 a serviciilor publ ice de transport 
persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. V din Legea nr. 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport 
public local nr. 92/2007; 
       În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 

   Art. 1. Se aprobă prelungirea, până la data de 2 decembrie 2019, a valabilităţii Programului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019, în 
judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

http://www.lege-online.ro/lr-LEGE-328%20-2018-(209444)-(1).html
http://www.lege-online.ro/lr-LEGE-328%20-2018-(209444)-(1).html
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   Art. 2. Valabilitatea contractelor de delegare a gestiunii  serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate încheiate de Judeţul Alba cu operatorii de transport rutier Arieşul SA, 
Excelent Trans SRL, Gicu Trans SRL, Livio Dario SRL, Mariany SRL, Societatea de Transport Public 
SA Alba Iulia, Transervice Apuseni SRL şi Voltrans SA se prelungeşte, prin act adiţional, până la data 
de 2 decembrie 2019. 

   Art. 3. Valabilitatea licenţelor de traseu ale operatorilor de transport rutier prestatori ai serviciului 
Arieşul SA, Excelent Trans SRL, Gicu Trans SRL, Livio Dario SRL, Mariany SRL, Societatea de 
Transport Public SA Alba Iulia, Transervice Apuseni SRL şi Voltrans SA se prelungeşte până la data de 
2 decembrie 2019. 

   Art. 4. Operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului vor asigura existenţa la bordul 
autovehiculelor utilizate la efectuarea serviciului a unei copii a prezentei hotărâri care va fi prezentată 
organelor de control împreună cu licenţele de traseu. 

  Art. 5.  Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 
Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 6.  Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenției Teritoriale A.R.R. Alba, 
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier-Inspectoratul Teritorial nr. 4, 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba - Serviciul Rutier, Direcţiei juridică şi administraţie publică și 
Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba, operatorilor de transport rutier Arieşul SA, Excelent Trans SRL, Gicu Trans SRL, Livio 
Dario SRL, Mariany SRL, Societatea de Transport Public SA Alba Iulia, Transervice Apuseni SRL şi 
Voltrans SA. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 154 
Alba Iulia, 28 iunie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 22 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 8 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  monument istoric, situat 
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 116, judeţul Alba,  

înscris în CF nr. 70158 Alba Iulia, cu nr. cad/top. 70158 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 iunie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  
monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 116, judeţul Alba, 
înscris în CF nr. 70158 Sebeş, cu nr. cad/top. 70158; 
 - expunerea d e m otive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 
asupra imobilului -  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moţilor, 
nr. 116, judeţul Alba, înscris în CF nr. 70158 Sebeş, cu nr. cad/top. 70158;  

- raportul d e s pecialitate nr. 13243/26 iunie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului, din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 758/24 iunie 2019 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 13061/24 iunie 2019; 
 Analizând raportul nr. 13227/26 iunie 2019 al Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării 
imobilelor monument istoric. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei d e s pecialitate n r. 1  Dezvoltare economică, 
bugete, s trategii și de avizul favorabil al Comisiei d e s pecialitate n r. 2  Amenajarea t eritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 al in. 1 l it. f   di n Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Ordinului n r. 2314/2004 al  ministrului culturii şi cultelor privind apr obarea L istei 

monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1.  Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către UAT - Judeţul Alba asupra 

imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 116, judeţul Alba, 
proprietar Oancea Nicolae şi Oancea Angela, în cotă de 1/1 părţi, înscris în CF nr. 70158 Alba Iulia cu 
nr. cad/top. 70158, teren intravilan în suprafaţă totală de 3277 mp., monument istoric înscris în Lista 
Monumentelor I storice 2015 , nr. crt. 3, cod AB-I-m-A-00001.02, (Situl arheologic de la Alba Iulia - 
Aşezare civilă - în preajma castrului roman), conform documentaţiei transmise de către Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3.  Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Judeţene pentru Cultură 
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Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției 
dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 155 
Alba Iulia, 28 iunie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 23 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 7 
 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 155/28 iunie 2019 este publicată și poate fi 
consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  monument istoric, situat 
administrativ în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 2, judeţul Alba,  

înscris în CF nr. 76975 Sebeş, cu nr. cad/top. 1580/2 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 iunie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  
monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 2, judeţul Alba, înscris în CF 
nr. 76975 Sebeş, cu nr. cad/top. 1580/2; 
 - expunerea d e m otive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 
asupra imobilului -  monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 2, judeţul 
Alba, înscris în CF nr. 76975 Sebeş, cu nr. cad/top. 1580/2;  

- raportul de  s pecialitate nr. 13249/26 iunie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 757/24 iunie 2019 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 13060/24 iunie 2019; 
 Analizând raportul nr. 13229/26 iunie 2019, al Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării 
imobilelor monument istoric. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei d e s pecialitate n r. 1  Dezvoltare economică, 
bugete, s trategii și de avizul favorabil al Comisiei d e s pecialitate n r. 2  Amenajarea t eritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 al in. 1 l it. f   di n Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Ordinului n r. 2314/2004 al  ministrului culturii şi cultelor privind apr obarea L istei 

monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1.  Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către UAT - Judeţul Alba asupra 

imobilului situat administrativ în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 2, judeţul Alba, proprietar Filip 
Maria, în cotă de 1/1 părţi, înscris în CF nr. 76975 Sebeş cu nr. cad/top. 1580/2, în suprafaţă totală de 
165 mp., din care construită 102 mp., având suprafaţa desfăşurată de 224 mp., cu un regim de înălţime 
S+P+E, monument istoric înscris în Lista M onumentelor I storice 2015, nr. crt. 541, cod AB-II-m-B-
00329, conform documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care 
constituie anexă la prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3.  Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Judeţene pentru Cultură 
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Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției 
dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 156 
Alba Iulia, 28 iunie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 23 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 7 
 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 155/28 iunie 2019 este publicată și poate fi 
consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind delegarea exercitării atribuţiilor Arhitectului Şef,  

domnului Victor Secară - consilier superior în cadrul  
Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism,  

 în perioada 10 - 11 iunie 2019 
 
 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând referatul nr 11562 din 6 iunie 2019 al Direcției amenajarea teritoriului și urbanism 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  
 Luând în considerare: 
 - cererea doamnei Vochița Maria Coman - Arhitect Şef al județului, de acordare a concediului 
de odihnă pentru perioada, 10 iunie 2019 -11 iunie 2019 înregistrată la registratura Consiliului Județean 
Alba cu nr. 11558 din 6 iunie 2019 și aprobată de Președintele Consiliului Județean Alba;   
 - prevederile art. 60  al in. 3 di n R egulamentul de or ganizare și funcționare a aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 47 din 
28 februarie 2019. 
 Având în vedere prevederile art. 104 al in. 1 l it. f  di n L egea n r. 215/ 2001 a administraţiei 
publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 al in. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 
   

DISPOZIŢIE 
 
 

Articol unic 
 Deleg domnului Victor Tudor SECARĂ - consilier superior în cadrul Direcției amenajarea 
teritoriului și urbanism,  exercitarea atribuţiilor funcției specifice de conducere - arhitect şef al județului, 
în perioada 10-11 iunie 2019. 
 
 Prezenta dispoziţia se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba; doamnei Coman Voichiţa Maria; domnului Victor Tudor Secară; 
Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcţiei juridică şi administraţie publică și Biroului 
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  
 
 

 
        p. PREŞEDINTE,         Avizat pentru legalitate, 

     VICEPREȘEDINTE                 SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                               
    MARIUS NICOLAE HAȚEGAN               Vasile BUMBU 

 
 
 
 
Nr. 372                                                    
Alba Iulia, 6 iunie 2019 
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ROMÂNIA         
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind constituirea Comisiei de evaluare şi negociere pentru atribuirea contractului de lucrări 

având ca obiect: „Înlăturarea efectelor calamităților naturale pe drumul județean DJ704A: DN7 
(Sebeș)-Pianu de Jos-Pianu de Sus-Strungari-Răchita-DN67C (Sebeșel) , pe teritoriul localității 

Răchita” prin procedura de NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ  
 
 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 11714/10 iunie 2019 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare şi negociere pentru atribuirea 
contractului de lucrări având ca obiect: „Înlăturarea efectelor calamităților naturale pe drumul 
județean DJ704A: DN7 (Sebeș)-Pianu de  Jos-Pianu de  Sus -Strungari-Răchita-DN67C (Sebeșel) , pe 
teritoriul localității Răchita” prin procedura de NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 104 al in. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 
- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

     - Normelor m etodologice de apl icare a pr evederilor r eferitoare l a at ribuirea c ontractului de  
achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. 
nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 al in. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările si completările ulterioare, emit următoarea 

 
 

DISPOZIŢIE 
 
 
 Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de evaluare şi negociere pentru atribuirea contractului de 
lucrări având ca obiect: „Înlăturarea efectelor calamităților naturale pe drumul județean DJ704A: 
DN7 (Sebeș)-Pianu de Jos-Pianu de Sus-Strungari-Răchita-DN67C (Sebeșel), pe teritoriul localității 
Răchita” prin procedura de NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ,  în următoarea 
componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 
Floare PERŢA   - şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul programe, 
lucrări, întreținere drumuri  

Membri titulari: 
Camelia Ileana LAZĂR  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul buget - 
    venituri 
Romana Maria RUSU  - şef serviciu, Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul juridic - 

 contencios 
Sebastian POHONŢU - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    programe, lucrări, întreținere drumuri  
Dana POTOPEA  -  şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul achiziţii  
    publice și monitorizarea implementării contractelor 

Art. 2.  În vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect: „Înlăturarea efectelor 
calamităților naturale pe drumul județean DJ704A: DN7 (Sebeș)-Pianu de Jos-Pianu de Sus-Strungari-
Răchita-DN67C (Sebeșel) , pe teritoriul localității Răchita” prin procedura de NEGOCIERE FĂRĂ 
PUBLICARE PREALABILĂ, în raport cu sarcinile şi responsabilităţile, comisia de evaluare şi negociere 
are, în ansamblu, următoarele atribuţii:  
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 a.) deschiderea ofertei şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; 
 b.) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare; 
 c.) verificarea conformităţii propunerii tehnice cu prevederile caietului de sarcini; 
 d.) evaluarea propunerii tehnice în conformitate cu criteriile de atribuire, dacă este cazul; 
 e.) verificarea propunerii financiare, inclusiv verificarea conformităţii cu propunerea tehnică, 
verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea 
contractului de achiziţie publică respectiv, precum şi, dacă este cazul, verificarea încadrării acestora în 
situaţia prevăzută la art. 210 di n Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si 
completările ulterioare; 
 f.) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării ofertei;  
 g.) stabilirea ofertei inacceptabile şi/sau neconforme, precum şi a motivelor care stau la baza 
încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;  
 h.) stabilirea ofertei admisibile;  
 i.) realizarea selecţiei ofertantului (candidatului) pentru etapa a doua de negociere; 
 j.) desfăşurarea negocierilor cu operatorul economic invitat la etapa a doua de negociere; 
 k.) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în anunţul 
de participare;  
 l.) stabilirea ofertei câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a procedurii; 
 m.) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe, a raportului intermediar, după caz şi a 
raportului procedurii de atribuire. 

 Art. 3. Aprob numirea doamnei Dana POTOPEA - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete 
- Serviciul achiziţii publice și  monitorizarea implementării contractelor ca persoană responsabilă 
cu atribuirea contractului de lucrări având ca obiect: „Înlăturarea efectelor calamităților naturale pe 
drumul județean DJ704A: DN7 (Sebeș)-Pianu de Jos-Pianu de Sus-Strungari-Răchita-DN67C (Sebeșel) 
, pe teritoriul localității Răchita” prin procedura de NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ. 

Art. 4.  Aprob numirea domnului Ioan DĂRĂMUŞ - consilier superior, Direcţia gestionarea 
patrimoniului - Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri ca persoană responsabilă de execuţia 
contractului de lucrări având ca obiect: „Înlăturarea efectelor calamităților naturale pe drumul județean 
DJ704A: DN7 (Sebeș)-Pianu de  J os-Pianu de  Sus -Strungari-Răchita-DN67C (Sebeșel), pe teritoriul 
localității Răchita”. 

 
Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 
Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba.  

  
                            

               Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 
     ION DUMITREL         Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 373                   
Alba Iulia, 10 iunie 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 
cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul  

organizat în perioada 24 iunie - 22 august 2019 pentru ocuparea funcţiei vacante  
de farmacist şef la Farmacia  din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând: 

- referatul nr. 11439 din 5 iunie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la aprobarea comisiei 
de concurs la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de farmacist şef la Farmacia din cadrul 
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. 

- adresa nr. 1383 din 4 iunie 2019 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud cu privire la 
propunerea comisiei de concurs, pentru ocuparea funcţiei vacante de farmacist şef din cadrul Spitalului 
de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrată cu nr. 11340 din 4 iunie 2019 la registratura Consiliului 
Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 104 al in. 1 l it. a  şi lit. f  din L egea n r. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 7 alin.1 lit. b, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea concursurilor 

de ocupare a pos turilor de medic, medic dentist, f armacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile 
sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile 
sanitare publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, 
aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 869 din 9 iulie 2015,  cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 În temeiul art. 106 al in. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  

DISPOZIŢIE 
Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante 

de farmacist şef la Farmacia din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, organizat în perioada 
24 iunie - 22 august 2019, în următoarea componenţă:  
Preşedinte: farm. Elena NEAMŢU           - farmacist primar - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia                                                               
Membri:  farm. Mariana MÂRZA               - farmacist primar - Spitalul Judeţean de Urgenţă    Alba 

Iulia; 
     farm. Klara BACU                           - reprezentant Colegiul Farmaciştilor Alba; 
Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

               Luminiţa SÂNTIMBREAN              - reprezentantul Consiliului Judeţean Alba; 
               dr. Ofelia ONIGA                               - reprezentantul Direcţiei de Sănătate  

                                                       Publică Alba; 
Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 
    farm. Cristinel IACOB                       - farmacist - Spitalul Municipal Aiud. 
Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, Direcţiei de Sănătate 
Publică Alba, Colegiului Farmaciştilor Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 
administraţie publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba.           

                                             Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   Ion DUMITREL         Vasile BUMBU   
 
 
Nr. 375 
Alba Iulia 10 iunie 2019  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 

DISPOZIŢIE 
privind modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 364/29 mai 2019 cu 

privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul organizat în perioada 23 
aprilie - 20 iunie 2019 pentru ocuparea a  unui post vacant de medic  în specialitatea boli 

infecţioase la Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând referatul nr. 12227 din 13 iunie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la 
înlocuirea observatorului stabilit din partea Consiliului Judeţean Alba, în Comisia de concurs constituită 
în vederea ocupării postului vacant de medic în specialitatea boli infecţioase la Serviciul de prevenire a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, organizat 
în data de 18 iunie 2019; 

Luând în considerare prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 
364/29 mai 2019 cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul organizat în 
perioada 23 aprilie - 20 iunie 2019 pentru ocuparea a  unui  post vacant de medic  în specialitatea boli 
infecţioase la Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 104 al in. 1 l it. a  şi lit. f  din L egea n r. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
- art. 7 alin. 1 lit. a, alin. 6 şi art. 9 alin. 2 din Metodologia privind organizarea concursurilor 

de ocupare a pos turilor de medic, medic dentist, f armacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile 
sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile 
sanitare publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, 
aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 869 din 9 iulie 2015. 
 În temeiul art. 106 al in. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  
 

DISPOZIŢIE 
 

Art. 1.  Aprob înlocuirea doamnei Luminiţa SÂNTIMBREAN, desemnată în calitate de 
observator stabilit din partea Consiliului Judeţean Alba, în cadrul Comisiei d e co ncurs l a co ncursul 
organizat î n pe rioada 2 3 apr ilie - 20 i unie 201 9 pe ntru oc uparea a unui pos t v acant de  medic în 
specialitatea boli infecţioase la Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale d in 
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cu doamna Rodica Ramona BĂLŢAT. 

Art. 2. Prevederile art. 2 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 364/29 mai 
2019 cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul organizat în perioada 23 
aprilie - 20 iunie 2019 pentru ocuparea a  unui post vacant de medic  în specialitatea boli infecţioase la 
Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia se modifică în mod corespunzător. 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Comisiei de concurs, 
persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi administraţie publică şi Biroului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                               Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 
Nr. 377                                                      
Alba Iulia, 14 iunie 2019  
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ROMANIA 
JUDETUL ALBA  
CONSILIUL JUDETEAN 
PREŞEDINTE 
   

DISPOZIŢIE 
privind numirea Comisiei de recepţie a serviciilor de dirigenție de șantier pentru verificarea 

calităţii lucrărilor executate la obiectivul „Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediul 
Consiliului Județean Alba cu extindere” 

 
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 12335/14 iunie 2019 al Serviciului investiții, dezvoltare, promovare 
patrimonială și managementul unităților de cultură, privind propunerea de constituire a Comisiei d e 
recepţie a s erviciilor de dirigenție de șantier pentru verificarea calităţii lucrărilor executate la 
obiectivul „Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediul Consiliului Județean Alba cu 
extindere”; 

Luând în considerare prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 600/9 
octombrie 2017 cu privire la constituirea Comisiilor de recepţie a mijloacelor fixe, activelor fixe 
necorporale, bunurilor(altele decât mijloace fixe), serviciilor, lucrărilor de întreţinere şi reparaţii 
curente achiziţionate de către Consiliul Judeţean Alba. 

Având în vedere prevederile: 
- art. 104 al in. 1 l it. f  din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Ordinului n r. 2634 /2015 al ministrului finanţelor publice privind doc umentele f inanciar 

contabile. 
 În temeiul art. 106 al in. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  
 

DISPOZIȚIE 
Articol unic 
Numesc Comisia de recepţie a serviciilor de dirigenție de șantier pentru verificarea calităţii 

lucrărilor executate la obiectivul „Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediul Consiliului 
Județean Alba cu extindere”, în următoarea componenţă: 

Preşedinte: 
Dan Mihai POPESCU  - administrator public al Județului Alba 

Membri titulari: 
Cornelia FĂGĂDAR    - şef serviciu, Serviciul investiții, dezvoltare, promovare  
    patrimonială și managementul unităților de cultură               
Daniela DOCAN  - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare, promovare  

patrimonială și managementul unităților de cultură               
Membru de rezervă: 

Mihaela Anca DRĂGHICIU - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare, promovare  
    patrimonială și managementul unităților de cultură     
                              
 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor desemnate, Direcției juridică și administraţie publică, 
Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și 
managementul unităților de cultură și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba. 

                               Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 
Nr. 378                                                     
Alba Iulia, 14 iunie 2019  
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ROMÂNIA         
JUDEŢUL  ALBA       
CONSILIUL JUDEŢEAN      
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 
privind  constituirea Comisiei de predare a plăcilor omagiale către unitățile administrativ 

teritoriale din Județul Alba  
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 12287 din 14 iunie 2019 al Serviciului investiții, dezvoltare, promovare 

patrimonială și managementul instituțiilor de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba privind  propunerea de constituire a Comisiei d e predare a plăcilor omagiale către 
unitățile administrativ teritoriale din Județul Alba. 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 134/30 mai 2019 
privind aprobarea transmiterii fără plată a Plăcilor omagiale achiziționate de către Consiliul județean 
Alba în cadrul acțiunilor destinate Sărbătoririi Centenarului Marii Uniri către unitățile administrativ 
teritoriale din Județul Alba; 

Având în vedere prevederile: 
      - art. 104 al in. 1 l it. f  di n Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind do cumentele f inanciar-

contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 106 al in. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi  completările ulterioare, emit următoarea 
DISPOZIȚIE 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de predare a plăcilor omagiale către unitățile administrativ 
teritoriale din Județul Alba, în următoarea componenţă: 

Coordonator: 
Aurora Petronela LUCA  - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare, promovare  
    patrimonială și managementul instituțiilor de cultură 

Membri titulari: 
Maria RUSU    - şef serviciu, Direcția juridică și administrație publică - Serviciul  
    juridic şi contencios administrativ 
Ioan POPA   - consilier superior, Direcţia de dezvoltare şi bugete  

Membri supleanţi: 
Alina FRĂȚILĂ   - inspector superior, Serviciul investiții, dezvoltare, promovare  
    patrimonială și managementul instituțiilor de cultură  
Adriana RADU   -  consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete 

Art. 2.  Atribuțiile membrilor comisiei de predare constau în a verifica existenţa plăcilor 
omagiale şi a stării acestora, precum şi întocmirea Procesului verbal de predare-primire. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de predare-primire vor fi transmise Serviciului 
investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor de cultură și Direcției de 
dezvoltare şi bugete.   

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 
www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba; persoanelor nominalizate, 
Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și 
bugete, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor de 
cultură și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.                                                                                 

                         Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 
        Ion DUMITREL                 Vasile BUMBU                                                                                                     

 
Nr. 380 
Alba Iulia,  14 iunie 2019  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
cu privire la constituirea și funcționarea  

Comisiei de stabilire a oportunității achiziționării imobilelor  monument istoric 
 
 

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând referatul nr. 12336/14 iunie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba  privind  propunerea de constituire și funcționare 
a  Comisiei de stabilire a oportunității achiziționării imobilelor  monument istoric; 
 Luând în considerare prevederile Procedurii Operaționale 25 - 01 pr ivind e xercitarea /  
neexercitarea dreptului de preemțiune asupra unor imobile monumente istorice; 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 103 al in. 1 , art. 104 al in. 1 lit. a şi art. 104 al in. 1  l it. f  din L egea n r. 215/ 2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Ordinului n r. 2314/2004 al  ministrului culturii şi cultelor privind apr obarea L istei 
monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 106 al in. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 
 

 
DISPOZIŢIE 

 
 
 Art. 1.   Aprob constituirea Comisiei de stabilire a oportunității achiziționării  imobilelor  
monument istoric, în următoarea componență: 

Președinte: 
Radu Octavian NEAG - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  Serviciul  
     administrarea domeniului public și privat,  informatică 

Membri titulari: 
Gabriel Tiberiu RUSTOIU - director general - manager, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia  
Daniel Marcel  
OPREAN CRAȘOVEANU - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului și urbanism -  
                                               Compartimentul amenajarea teritoriului, urbanism  

Secretar: 
Adrian Florin GHILEA - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul 
    administrarea domeniului public și privat,  informatică 

Membri supleanţi: 
Victor Tudor SECARĂ - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului și urbanism -  

                      Compartimentul amenajarea teritoriului, urbanism 
Tudor ROȘU   - șef secție istorie, muzeografie, bibliotecă și documentare, Muzeul 
    Național al Unirii Alba Iulia  
Andreea Maria BABIN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  
    Serviciul administrarea domeniului public și privat,  informatică 
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Art. 2.    Comisia de stabilire a oportunității achiziționării  imobilelor  monument istoric își 
desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului, prevăzut în anexa - parte 
integrantă a prezentei. 

Art. 3.  Raportul întocmit în urma verificării și analizei documentațiilor depuse de către 
solicitanți, va sta la baza întocmirii proiectelor de hotărâre prin care se va supune aprobării 
exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune. 

 
Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Muzeului Național al Unirii 
Alba Iulia, persoanelor nominalizate, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției amenajarea 
teritoriului și urbanism, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției juridică și administrație publică și 
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
 

                Avizat pentru legalitate, 
            PREŞEDINTE                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

               ION DUMITREL                 Vasile BUMBU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.  383 
Alba Iulia,  14 iunie 2019 
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                   Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului  
Județean Alba nr. 383/14 iunie 2019 

 
REGULAMENT 

de organizare și funcționare al Comisiei de stabilire a oportunității  
achiziționării  imobilelor monument istoric 

 
   

Art. 1. Dispoziții generale 
(1) Comisia de stabilire a oportunității achiziționării  imobilelor  monument istoric este 

organizată și funcționează în vederea stabilirii oportunității achiziționării imobilelor monument istoric 
de pe raza județului Alba înscrise în Lista monumentelor istorice, sens în care va întocmi un raport, cu 
caracter de recomandare,  cu privire la oportunitatea imobilelor monument istoric. 

(2) Rapoartele întocmite de comisie vor fundamenta proiectele de hotărâri privind exercitarea 
sau neexercitarea dreptului de preemțiune de către U.A.T. - Județul Alba asupra imobilelor monument 
istoric. 

Art. 2. Structura organizatorică a Comisiei de stabilire a oportunității achiziționării  
imobilelor  monument istoric   

(1) Comisia de stabilire a oportunității achiziționării  imobilelor  monument istoric este formată 
din președinte, secretar și membrii comisiei. 

(2) Componența Comisiei de stabilire a oportunității achiziționării  imobilelor  monument 
istoric este stabilită prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Alba. 

(3) Secretariatul Comisiei de stabilire a oportunității achiziționării  imobilelor  monument 
istoric, este asigurat de un funcționar public din cadrul Direcției gestionarea patrimoniului - Serviciul 
administrarea domeniului public și privat, informatică. 

Art. 3. Atribuțiile președintelui Comisiei de stabilire a oportunității achiziționării  imobilelor  
monument istoric 

(1) Convocarea ședințelor și conducerea lucrărilor Comisiei de stabilire a oportunității 
achiziționării  imobilelor  monument istoric este asigurată de președintele acestei comisii.  

(2) Președintele conduce ședințele comisiei, supervizează activitățile specifice din cadrul 
acesteia și solicită secretarului comisiei realizarea de lucrări în limita competențelor acestuia. 

(3) Președintele poate aproba participarea la ședințele comisiei a unor specialiști, a căror 
participare este necesară pentru clarificarea aspectelor legate de bunul imobil monument istoric supus 
analizei. Punctul de vedere al specialiștilor invitați are rol consultativ. 

(4) În lipsa președintelui, atribuțiile sunt asigurate de către unul din membrii titulari, desemnați 
prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Alba, în ordinea nominalizării acestora. 

(5) Președintele stabilește data ședinței comisiei în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la 
înregistrarea solicitării de vânzare a unui bun imobil clasat monument istoric, conform art. 3 din Legea  
nr. 422 din 2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare. 

(6) În cazul imposibilității participării, din motive întemeiate, a președintelui sau a înlocuitorului 
acestuia, ședința comisiei va fi reprogramată în termen de 2 zile lucrătoare. 

Art. 4. Atribuțiile Comisiei de stabilire a oportunității achiziționării  imobilelor  m onument 
istoric 

Principalele atribuții ale Comisiei de stabilire a oportunității achiziționării  imobilelor  
monument istoric sunt: 

  a.) analizează solicitarea privind intenția de vânzare a imobilului monument istoric și 
documentaţia aferentă; 

  b.) verifică înscrierea imobilului în Lista m onumentelor is torice conform prevederilor 
art. 3 di n Legea  nr. 422 di n 2001 pr ivind p rotejarea m onumentelor i storice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

  c.) stabilesc semnificația istorică și culturală, de interes județean, naţional sau  universal 
a bunului imobil clasat monument istoric supus analizei; 

  d.) evaluează  oportunitatea achiziționării bunului imobil clasat monument istoric supus 
analizei; 
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  e.) întocmește raportul privind oportunitatea sau neoportunitatea achiziționării bunului 
imobil clasat monument istoric supus analizei; 

  f.) motivează și justifică raportul privind oportunitatea achiziționării bunului imobil 
clasat monument istoric supus analizei.   

Art. 5. Atribuțiile secretarului Comisiei de stabilire a oportunității achiziționării  imobilelor  
monument istoric 

Principalele atribuții ale secretarului Comisiei de stabilire a oportunității achiziționării  
imobilelor  monument istoric sunt: 

   a.) asigură, din punct de vedere tehnic și metodologic, desfășurarea ședințelor comisiei; 
  b.) pune la dispoziția membrilor comisiei Lista monumentelor istorice din județul Alba; 
  c.) efectuează înregistrarea electronică și letrică a solicitărilor reprezentând intențiile de 

vânzare a unor imobile monument istoric, în Registrul special de evidență a  solicitărilor reprezentând 
intențiile de vânzare a  imobilelor monument istoric; 

  d.) convoacă telefonic / prin e-mail membrii comisiei în ședință; 
  e.) pregătește documentele necesare desfășurării ședințelor și le aduce la cunoștința 

membrilor comisiei cu ocazia convocării; 
  f.) redactează procesul verbal al ședinței comisiei, în care va exprima punctele de vedere 

exprimate de membrii comisiei și de invitați, precum și rezultatul votului; 
  g.) redactează raportul cu privire la stabilirea oportunității achiziției unui imobil 

monument istoric; 
  h.) înregistrează Raportul de stabilire a oportunității achiziției unui imobil monument 

istoric, în registratura electronică a Consiliului Județean Alba - INFOCET 
Art. 6. Organizarea ședințelor și mecanismul de întocmire a Raportului de s tabilire a 

oportunității achiziției unui imobil monument istoric 
(1) Comisia de stabilire a oportunității achiziției unui imobil monument istoric se întrunește ori 

de câte ori este necesar, pentru atingerea scopului pentru care a fost înființată. 
(2) Stabilirea oportunității achiziției unui imobil monument istoric se face prin votul deschis al 

majorității membrilor. 
(3) Membrul comisiei care are opinie separată față de cea majoritară îşi va motiva opinia în 

conținutul Raportului de stabilire a oportunității achiziției unui imobil monument istoric.  
(4) Raportul de stabilire a oportunității achiziției unui imobil monument istoric se semnează de 

preşedinte şi membrii care au participat la analiză și deliberare, se contrasemnează de secretarul 
comisiei și se înregistrează în Registrul special de evidență a  solicitărilor reprezentând intențiile de 
vânzare a  unui imobil monument istoric. 

(5) Raportul de stabilire a oportunității achiziției unui imobil monument istoric trebuie să 
cuprindă cel puțin următoarele elemente:  

  a.) numărul și data solicitării intenției de vânzare; 
  b.) datele de identificare a imobilului monument istoric supus analizei;  
  c.) numărul de criteriu și codul LMI din Lista monumentelor istorice din județul Alba a 

monument istoric; 
  d.) justificarea oportunității sau neoportunității achiziționării monumentului istoric; 
  e.) numele, prenumele și semnătura președintelui, a membrilor Comisiei și a secretarului. 
Art. 7. Dispoziții finale 
(1) Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 10 zile de la emiterea dispoziției 

președintelui Consiliului Județean Alba. 
(2) Modificarea ori completarea prezentului Regulament se face prin dispoziție a președintelui 

Consiliului Județean Alba, pe baza unei propuneri fundamentate a membrilor Comisiei de s tabilire a  
oportunității achiziției unui imobil monument istoric, avizată de Direcția gestionarea patrimoniului și 
Direcția juridică și administrație publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba 

                Avizat pentru legalitate, 
            PREŞEDINTE                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                               ION DUMITREL                 Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin achiziție directă, a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de coordonare în materie de securitate şi 
sănătate în muncă pe perioada realizării lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Modernizare 
drum județean DJ 107 I : Aiud(DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeţ - Brădeşti - Geogel - Măcăreşti - 
Bârleşti - Cătun - Valea Barnii -- Bârleşti - Mogoş - Valea Albă - Ciuculeşti - Bucium - Izbita - 

Coleşeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)” din cadrul Proiectului „Modernizare drum județean DJ 
107 I : Aiud(DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeţ - Brădeşti - Geogel - Măcăreşti - Bârleşti - Cătun - 

Valea Barnii -- Bârleşti - Mogoş - Valea Albă - Ciuculeşti - Bucium - Izbita - Coleşeni - Bucium 
Sat - DN74(Cerbu)”,  finantat prin POR  2014-2020, Axa prioritară: 6, Prioritatea de investitie: 

6.1,  COD SMIS 2014+: 108707 
 
 

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
         Analizând referatul nr. 12442 din 18 iunie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind 
constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin achiziție directă, a contractului de 
achiziţie publică având ca obiect Servicii de coordonare în materie de securitate şi sănătate în muncă 
pe perioada realizării lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum județean DJ 107 I : 
Aiud(DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeţ - Brădeşti - Geogel - Măcăreşti - Bârleşti - Cătun - Valea Barnii -- 
Bârleşti - Mogoş - Valea Albă - Ciuculeşti - Bucium - Izbita - Coleşeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)” 
din cadrul Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud(DN1) - Aiudul de  Sus  - Rîmeţ - 
Brădeşti - Geogel - Măcăreşti - Bârleşti - Cătun - Valea B arnii -- Bârleşti - Mogoş - Valea Albă - 
Ciuculeşti - Bucium - Izbita - Coleşeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)”,  f inantat prin POR  2014-2020, 
Axa prioritară: 6, Prioritatea de investitie: 6.1,  COD SMIS 2014+: 108707; 

Luând în considerare prevederile Anexei n r. 7 – Calendarul estimativ al achiziţiilor la 
Contractul de finanţare nr. 139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707 încheiat în tre M inisterul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Centru î n c alitate de  O rganism I ntermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi 
Parteneriatul dintre UAT Județul Alba - lider de proiect, UAT Municipiul Aiud, UAT Comuna Bucium, 
UAT Comuna Mogoș, UAT Comuna Râmeț şi UAT Comuna Ponor.  

Având în vedere prevederile: 
- art. 104 al in. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 
- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 
- Legii n r. 290/ 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 pr ivind or ganizarea 

administrativă a teritoriului României; 
     - Normelor m etodologice de apl icare a pr evederilor r eferitoare l a at ribuirea c ontractului de  

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin H.G. 
nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 al in. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările si completările ulterioare, emit următoarea 

 
DISPOZIŢIE 

 
Articol unic 
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin achiziție directă, a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de coordonare în materie de securitate şi 
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sănătate în muncă pe perioada realizării lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum 
județean DJ 107 I : Aiud(DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeţ - Brădeşti - Geogel - Măcăreşti - Bârleşti - 
Cătun - Valea B arnii -- Bârleşti - Mogoş - Valea Albă - Ciuculeşti - Bucium - Izbita - Coleşeni - 
Bucium S at - DN74(Cerbu)” din cadrul Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I : 
Aiud(DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeţ - Brădeşti - Geogel - Măcăreşti - Bârleşti - Cătun - Valea Barnii -
- Bârleşti - Mogoş - Valea Albă - Ciuculeşti - Bucium - Izbita - Coleşeni - Bucium S at - 
DN74(Cerbu)”,  finantat prin POR  2014-2020, Axa prioritară: 6, Prioritatea de investitie: 6.1,  COD 
SMIS 2014+: 108707, în următoarea componență:      

    
Preşedinte cu drept de vot 

Responsabil achiziţii publice în cadrul proiectului  
Camelia-Elena GALAC-VITAN  - consilier superior, Direcţia dezvoltare bugete - Serviciul  
    achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 
 

Membri titulari: 
Alexandru BAȘA   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul  
    administrare drumuri judeţene  
Ana Maria TOMA  - consilier juridic superior, Direcția juridică şi administraţie publică 
    - Serviciul juridic contencios  

 
Membri de rezervă: 

 Responsabil administrativ 2 în cadrul proiectului  
Andreea Maria BABIN  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    administrarea terenurilor, clădirilor, reţelelor de alimentare cu apă  

 
 
Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, 
Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și 
bugete, Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi Biroului resurse 
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 
             Avizat pentru legalitate, 

 PREŞEDINTE,                    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 
Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 384 
Alba Iulia, 18 iunie 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin achiziție directă, a 
contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de proiectare (faza - studiu topografic, 

studiu geotehnic documentaţii tehnice necesare obţinerii avizelor/acordurilor solicitate prin 
certificatul de urbanism, Proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire, Proiect tehnic de 
execuţie, verificarea tehnică de calitate a documentaţiilor tehnice) pentru: „Amplasare panouri 

temporare pe traseul drumului judeţean DJ 107 I : Aiud(DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeţ - Brădeşti 
- Geogel - Măcăreşti - Bârleşti - Cătun - Valea Barnii -- Bârleşti - Mogoş - Valea Albă - Ciuculeşti 

- Bucium - Izbita - Coleşeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)”- proiect cofinanţat din Fondul 
European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
         Analizând referatul nr. 12608 din 19 iunie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind 
constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin achiziție directă, a contractului de 
achiziţie publică având ca obiect Servicii de proiectare (faza - studiu t opografic, s tudiu ge otehnic 
documentaţii tehnice necesare obţinerii avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, 
Proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire, Proiect tehnic de execuţie, verificarea tehnică de 
calitate a documentaţiilor tehnice) pentru: „Amplasare panour i t emporare pe  t raseul dr umului 
judeţean DJ107I, în vederea promovării Proiectului: Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud(DN1) 
- Aiudul de Sus - Rîmeţ - Brădeşti - Geogel - Măcăreşti - Bârleşti - Cătun - Valea Barnii -- Bârleşti - 
Mogoş - Valea Albă - Ciuculeşti - Bucium - Izbita - Coleşeni - Bucium Sat  - DN74(Cerbu)”- proiect 
cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-
2020; 

Luând în considerare prevederile Anexei n r. 7 – Calendarul e stimativ al achiziţiilor la 
Contractul de finanţare nr. 139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707 încheiat în tre M inisterul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi 
Parteneriatul dintre UAT Județul Alba - lider de proiect, UAT Municipiul Aiud, UAT Comuna Bucium, 
UAT Comuna Mogoș, UAT Comuna Râmeț şi UAT Comuna Ponor.  

Având în vedere prevederile: 
- art. 104 al in. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 
- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 
- Legii n r. 290/ 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 pr ivind or ganizarea 

administrativă a teritoriului României; 
     - Normelor m etodologice de apl icare a prevederilor r eferitoare l a at ribuirea c ontractului de  

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin H.G. 
nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 al in. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările si completările ulterioare, emit următoarea 

 
DISPOZIŢIE 

 
Articol unic.  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin achiziție directă, a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de proiectare (faza - studiu t opografic, 
studiu geotehnic documentaţii tehnice necesare obţinerii avizelor/acordurilor solicitate prin 
certificatul de urbanism, Proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire, P roiect t ehnic d e 
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execuţie, verificarea tehnică de calitate a documentaţiilor tehnice) pentru: „Amplasare panouri 
temporare pe traseul drumului judeţean DJ107I, în vederea promovării Proiectului: Modernizare 
drum județean DJ 107 I : Aiud(DN1) - Aiudul de Sus  - Rîmeţ - Brădeşti - Geogel - Măcăreşti - 
Bârleşti - Cătun - Valea B arnii -- Bârleşti - Mogoş - Valea Albă - Ciuculeşti - Bucium - Izbita - 
Coleşeni - Bucium S at - DN74(Cerbu)”- proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în următoarea componență:       

   
Preşedinte cu drept de vot 

Responsabil achiziţii publice în cadrul proiectului  
Camelia-Elena GALAC-VITAN  - consilier superior, Direcţia dezvoltare bugete - Serviciul  
    achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 
 

Membri titulari: 
Responsabil informare și comunicare în cadrul proiectului 

Sorina OPREAN  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  
    Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale  
Ana Maria TOMA  - consilier juridic superior, Direcția juridică şi administraţie publică 
    - Serviciul juridic contencios  

 
Membri de rezervă: 

 Responsabil administrativ 2 în cadrul proiectului  
Andreea Maria BABIN  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    administrarea domeniului public şi privat, informatică 

 
Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, 
Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și 
bugete, Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor şi Biroului resurse 
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 
 
             Avizat pentru legalitate, 

 PREŞEDINTE,                    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 
Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 385 
Alba Iulia, 19 iunie 2019   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
privind delegarea exercitării atribuţiilor secretarului Județului Alba  

și  ale directorului executiv al Direcției juridică și administrație publică,  
în data de 20 iunie 2019 

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând referatul nr. 12582/18 iunie 2019 al Direcției juridică și administrație publică  din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  
 Luând în considerare: 
 - participarea Secretarului Județului Alba la proba de interviu, la concursul pentru ocuparea 
funcția de conducere vacantă - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Alba, care se va desfășura la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici din Bucureşti, 
în data de 20 iunie 2019; 
 - adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 70655/22 mai 2019 
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 10560/24 mai 2019, privind invitația de 
participare la reuniunea platformei de cooperare a administrației publice locale, care va avea loc la 
București în data 20 iunie 2019. 
 - prevederile art. 15 lit. a pct. 1 și pct. 2, art. 27 alin. 2 și art. 37 alin. 3 din Regulamentul de 
organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 47/28 februarie 2019. 
 Având în vedere prevederile art. 104 al in. 1 l it. f  di n L egea n r. 215/ 2001 a administraţiei 
publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 al in. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 
DISPOZIŢIE 

 
Art. 1.  Deleg doamnei Romana Maria RUSU - șef serviciu, Direcția juridică și administrație 

publică - Servicul juridic-contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, 
exercitarea atribuţiilor specifice funcțiilor de conducere - secretar al Județului Alba, în data de 20 iunie 
2019.  

Art. 2. Deleg doamnei Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior,  Direcția 
juridică și administrație publică - Servicul juridic-contencios din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba, exercitarea atribuţiilor specifice funcțiilor de conducere - director executiv al 
Direcției juridică și administrație publică, în data de 20 iunie 2019.  
 
 Prezenta dispoziţia se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba; persoanelor nominalizate; direcţiilor, serviciilor şi birourilor din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  
 
 

                                         Avizat pentru legalitate, 
     PREŞEDINTE,       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

           ION DUMITREL                                   Vasile BUMBU   
 
 
 
 

Nr.  386                                                     
Alba Iulia, 19 iunie 2019  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba  

domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA,  
în data de 20 iunie 2019  

 
 
 

 
    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
  Analizând referatul nr. 12675/19 iunie 2019 al Direcţiei juridică şi administraţie publică din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
 Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f,  precum și ale art. 107 al in. 2 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
 În temeiul art. 106 al in. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 
 
 

 
DISPOZIŢIE 

 
 
 Articol unic  

În data de 20 iunie 2019 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba 
domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA. 

 
 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnilor vicepreşedinţi Dumitru Fulea şi Marius Nicolae 
Haţegan,  direcţiilor și serviciilor, Biroului resurse umane și Biroului audit din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                Avizat pentru legalitate, 
           PREŞEDINTE                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     ION DUMITREL                 Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nr.  387 
Alba Iulia, 19 iunie 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
cu privire la desemnarea persoanelor responsabile cu realizarea interviului 

pentru ocuparea prin transfer la cerere, a unei  funcții publice de execuție, vacantă, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, din data de 15 iulie 2019 

 
  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând: 
- referatul nr. 12362 din 14 iunie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la desemnarea 

persoanelor responsabile cu organizarea interviului în vederea ocupării, prin transfer la cerere, a unei  
funcții publice de execuție, vacantă, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, 
din data de 15 iulie 2019; 

- propunerea nr. 12158 din 13 iunie 2019 a Direcţiei juridică şi administraţie publică privind 
ocuparea prin transfer la cerere a funcţiei publice de execuţie vacante  - consilier, clasa I, gradul 
profesional superior la Direcţia juridică şi administraţie publică - Compartimentul administraţie publică; 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 al in. 1 l it. a și lit. f  din L egea n r. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 90 al in. 5 di n Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art. 149 al in. 5 di n H.G. n r. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul art. 106 al in. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 
DISPOZIŢIE 

 
Art. 1. Desemnez persoanele responsabile cu realizarea interviului pentru ocuparea prin transfer 

la cerere a funcției publice de execuție vacantă - consilier, gradul profesional superior la Direcţia 
juridică şi administraţie publică - Compartimentul administraţie publică din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba, din data de 15 iulie 2019, după cum urmează: 
Liliana NEGRUŢ   - director executiv, Direcţia juridică şi administraţie publică; 
Gabriel Ioan VASIU  - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie  
    publică - Serviciul juridic contencios; 
Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie  
    publică - Serviciul juridic contencios; 

Art. 2. Cererile de transfer şi celelalte documente necesare vor fi depuse la Biroul resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 3.   Desemnez persoana responsabilă cu primirea şi înregistrarea cererilor împreună cu 
documentele aferente, precum şi cu efectuarea lucrărilor de secretariat pe  Ioana Silvia MATEI - 
consilier superior, Biroul resurse umane.  

 
Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor desemnate, Direcţiei juridică şi administraţie publică 
și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                Avizat pentru legalitate, 
                    PREŞEDINTE                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     ION DUMITREL                 Vasile BUMBU 
 
Nr. 388 
Alba Iulia, 19 aprilie 2019  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul  

organizat în perioada 19 mai - 17 iulie 2019 pentru ocuparea a unui post vacant  
de medic specialist confirmat  în specialitatea pediatrie la Secţia Pediatrie din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
 
 
 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând: 

- referatul nr. 12704 din 19 iunie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la aprobarea 
componenţei Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea a unui post vacant de medic specialist 
confirmat în specialitatea pediatrie la Secţia Pediatrie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 
Iulia. 

- adresa nr. 10054 din 19 iunie 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu privire la 
propunerea comisiei de concurs, pentru ocuparea a unui post vacant de medic specialist confirmat în 
specialitatea pediatrie, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată cu nr. 12615 
din 19 iunie 2019 la registratura Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 104 al in. 1 l it. a  şi lit. f  din L egea n r. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 7 alin.1 lit. a, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea concursurilor 

de ocupare a pos turilor de medic, medic dentist, f armacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile 
sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile 
sanitare publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, 
aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 869 din 9 iulie 2015,  cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 În temeiul art. 106 al in. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  
 
 

DISPOZIŢIE 
 
 

Art. 1.  Aprob componenţa Comisiei de  c oncurs l a c oncursul pe ntru oc uparea a u nui pos t 
vacant de medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie la Secţia Pediatrie din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, organizat în perioada 19 mai - 17 iulie 2019, în următoarea 
componenţă:  
Preşedinte:  

şef. lucr. dr.. Daniela IACOB                  - Universitatea de Medicină şi Farmacie 
                                                                                    „Iuliu Haţieganu” Cluj - Napoca; 
Membri:  
şef. lucr. dr. Paraschiva CHERECHEŞ-PANŢA   - Universitatea de Medicină şi Farmacie 
                                                                                    „Iuliu Haţieganu” Cluj - Napoca; 

   dr. Alexandru Ioan MUNTEAN              - reprezentant Colegiul Medicilor Alba; 
Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

                       Camelia Mirela ŢIMONEA               - reprezentantul Consiliului Judeţean Alba; 
                       dr. Silviu - Dan CRAINIC                  - director medical Spitalul Judeţean de  
                                                                                      Urgenţă Alba Iulia ; 
                       dr. Elena SAVA                                   - reprezentantul Direcţiei de Sănătate  
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                                                              Publică Alba; 
Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 
           dr. Ileana Valeria VASIU                  - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 
 
Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei de Sănătate 
Publică Alba, Colegiului Medicilor Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi administraţie 
publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.   

         
                                               Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Ion DUMITREL             Vasile BUMBU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 389 
Alba Iulia 19 iunie  2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
privind modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 375/10 iunie 2019 cu 

privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul  
organizat în perioada 24 iunie - 22 august 2019 pentru ocuparea funcţiei vacante  

de farmacist şef la Farmacia  din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând: 
           - referatul nr. 12759 din 20 iunie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la înlocuirea 
observatorului stabilit din partea Direcţiei de Sănătate Publică Alba, în Comisia de concurs constituită 
în vederea ocupării funcţiei vacante de farmacist şef la F armacia din c adrul Spi talului de  
Pneumoftiziologie Aiud, organizat în data de 26 iunie 2019; 
 - adresa nr. 1631 din 19 iunie 2019 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud cu privire la 
înlocuirea observatorului stabilit din partea Direcţiei de Sănătate Publică Alba, în Comisia de concurs 
constituită în vederea ocupării funcţiei vacante de farmacist şef la Farmacia  din cadrul Spitalului de 
Pneumoftiziologie Aiud; 

Luând în considerare prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 
375/10 iunie 2019 cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul organizat în 
perioada 24 iunie - 22 august 2019 pentru ocuparea funcţiei vacante de farmacist şef la Farmacia  din 
cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 104 al in. 1 l it. a  şi lit. f  din L egea n r. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
- art. 7 alin. 3, alin. 6 şi art. 9 alin. 2 din Metodologia privind organizarea concursurilor de 

ocupare a po sturilor de  m edic, m edic de ntist, f armacist, bi olog, biochimist şi chimist din unităţile 
sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile 
sanitare publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, 
aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 869 din 9 iulie 2015. 
 În temeiul art. 106 al in. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 
 

DISPOZIŢIE 
 

Art. 1. Aprob înlocuirea doamnei dr. Ofelia ONIGA, desemnată în calitate de observator stabilit 
din partea Direcţiei de Sănătate Publică Alba, în cadrul Comisiei de concurs la concursul organizat în 
perioada 24 i unie - 22 august 2019 pentru ocuparea funcţiei vacante de farmacist şef la Farmacia  
din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, cu doamna Doina SABĂU. 

Art. 2.  Prevederile art. 2 al  Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 375/10 
iunie 2019 cu pr ivire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul organizat în 
perioada 24 iunie - 22 august 2019 pentru ocuparea funcţiei vacante de farmacist şef la Farmacia din 
cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud se modifică în mod corespunzător. 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, Direcţiei de Sănătate 
Publică Alba, Comisiei de concurs, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi administraţie publică 
şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                               Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

Nr.  391                                                     
Alba Iulia, 21 iunie 2019  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 
 

DISPOZIŢIE 
privind modificarea componenţei Comisiei de concurs la concursul pentru  
ocuparea  postului contractual vacant de inspector de specialitate, gradul I  

la Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism - Compartimentul autorizare,  
disciplina în construcţii, cadastru, GIS din cadrul aparatului de specialitate  

al Consiliului Judeţean Alba, organizat în data de 25 iunie 2019, stabilită prin  
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 367/30 mai 2019 

 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 12744 din 20 iunie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la 

modificarea Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector 
de specialitate, gradul I la Compartimentul autorizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS din cadrul 
Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, organizat în data de 25 iunie 2019; 

Luând în considerare prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 
367/30 m ai 2019 cu privire la numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor la concursul pentru ocuparea  pos tului contractual vacant de i nspector de  specialitate, 
gradul I  l a Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism - Compartimentul aut orizare, di sciplina î n 
construcţii, cadastru, GIS din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, organizat 
în data de 25 iunie 2019 ;  

Având în vedere prevederile: 
- art. 104 alin. 1 lit. a și art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare 
 - art. 8 di n R egulamentul - cadru privind s tabilirea pr incipiilor ge nerale de  oc upare a unui  
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările si completările ulterioare; 
 În temeiul art. 106 al in. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  
 

DISPOZIŢIE 
 

 Art. 1. Aprob modificarea componenţei Comisiei d e co ncurs, la c oncursul pe ntru oc uparea 
postului contractual, vacant, de inspector de specialitate, gradul I la Direcţia amenajarea teritoriului 
şi urbanism - Compartimentul au torizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS din c adrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, organizat în data de 25 iunie 2019, după cum 
urmează: 

Comisia de concurs: 
 Preşedinte: Paul Silviu TODORAN  - şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului –  
      Serviciul administrare domeniul public şi privat,  
      informatică 
 Membri:      Sorin Vladimir LEAHU     - consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi 

urbanism - Compartimentul autorizare, disciplina în 
construcții, cadastru, GIS 

Mihaela Simona GLIGOR  - consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi 
urbanism - Compartimentul autorizare, disciplina în 
construcții, cadastru, GIS 

Observator: Mihaela Veturia HĂRMĂMAŞ  - reprezentant Sindicatul A.S. Alba 
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 Art. 2. Prevederile art. 1 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 367/30 mai 
2019 cu privire la numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la 
concursul pe ntru oc uparea  pos tului contractual v acant de  i nspector de  s pecialitate, gr adul I l a 
Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism - Compartimentul autorizare, disciplina în construcţii, 
cadastru, GIS din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, organizat în data de 
25 iunie 2019 se modifică în mod corespunzător. 
 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi administraţie 
publică, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.     

        
                                                                                                    Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE,                            SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

ION DUMITREL                                          Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 392 
Alba Iulia,  21 iunie 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Județean Alba 
 în ședința „ordinară”, în ziua de 28 iunie 2019 

 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Având în vedere prevederile art. 94 al in. 1, alin. 3, alin. 5 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 106 al in. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea 
 
 

DISPOZIȚIE  
 
 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţa „ordinară”, în ziua de 28 iunie 2019, ora 1100, 
ședință care va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din municipiul 
Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba. 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  
1. Aprobarea Procesului ver bal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean 

Alba din data de 30 mai 2019 
Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 
2. Proiect de hotărâre privind privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra 
tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - Gârbova - limită 
Judeţul Sibiu  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
3. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în 

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra tronsoanelor din 
drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secăşel - DJ 107 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
4. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în 

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra tronsoanelor din 
drumul judeţean DJ 106L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
5. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al municipiului 

Aiud, pentru transmiterea cotei de 1/2 părți asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în 
municipiul Aiud, din domeniul public al Municipiului Aiud  și din administrarea Consiliului local al 
municipiului Aiud, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din 

Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor 
Urbanistice Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a  prevederilor Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea 
corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație 
de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pe ntru obi ectivul 
„Consolidare pod pe drumul judeţean DJ 106E peste Râul Sebeş, km 52+150 Dobra, Judeţul Alba” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
10. Proiect d e hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba  
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militară a 

Județului Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
12. Întrebări, interpelări, declaraţii politice 
 
Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.      

Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul Direcţiei juridică şi 
administraţie publică. 

 
 
                 Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.  393 
Alba Iulia, 21 iunie 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba  

domnului vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN,  
în data de 25 iunie 2019  

 
 
 

 
    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
  Luând în considerare Invitaţia adresată Președintelui Consiliului Județean Alba privind 
participarea la şedinţa ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru organizată în data de 
25 iunie 2019 la Sovata; 
 Având în vedere prevederile art. 104 al in. 1 lit. f,  precum și ale art. 107 a lin. 2 d in Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
 În temeiul art. 106 al in. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 
DISPOZIŢIE 

 
 
 Articol unic  

În data de 25 iunie 2019 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba 
domnului vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN, cu excepţia atribuţiilor de reprezentare aferente 
participării la la şedinţa ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru. 

 
 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnilor vicepreşedinţi Dumitru Fulea şi Marius Nicolae 
Haţegan,  direcţiilor și serviciilor, Biroului resurse umane și Biroului audit din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                Avizat pentru legalitate, 
           PREŞEDINTE                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

             ION DUMITREL                 Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nr.  397 
Alba Iulia, 24 iunie 2019 
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ROMÂNIA         
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
 

 
DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA 
SIMPLIFICATĂ  a contractului de servicii având ca obiect: SERVICII DE TIPĂRIRE ŞI DE 
LIVRARE, LOT 1: Flayere, LOT 2: Afișe,  LOT 3: Printare imagini, carton suport tip duplex, 
LOT 4: Ghid turistic, LOT 5 : Caietul elevului „ABC-ul emoţiilor”, Caiet Necenzurat, Broşura 

„EU şi copilul meu”, Manual „EU şi copilul meu” 
 

 
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 12904/24 iunie 2019 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, 
prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de servicii având ca obiect: SERVICII DE 
TIPARIRE SI DE LIVRARE, LOT 1- LOT 5’; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 104 al in. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 
- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

     - Normelor m etodologice de apl icare a pr evederilor r eferitoare l a at ribuirea c ontractului de  
achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin H.G. 
nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 al in. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările si completările ulterioare, emit următoarea 
 

DISPOZIŢIE 
 
 Art. 1.  Aprob constituirea privind constituirea Comisiei d e eva luare a  o fertelor p entru 
atribuirea pr in PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de servicii având ca obiect: 
SERVICII DE TIPĂRIRE ŞI DE LIVRARE, LOT 1: Flayere, LOT 2: Afișe,  LOT 3: Printare 
imagini, carton suport tip duplex, LOT 4: Ghid turistic, LOT 5 : Caietul elevului „ABC-ul emoţiilor”, 
Caiet Necenzurat, Broşura „EU şi copilul meu”, Manual „EU şi copilul meu”,  în următoarea 
componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 
Sorina OPREAN   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - 

Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale 
Membri titulari: 

Dana Georgiana LUPEA - consilier principal, Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul achiziţii  
    publice şi monitorizarea implementării contractelor    
Angela RUSU   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice - 

Serviciul juridic-contencios 
Adina GALENI NĂCREALĂ - consilier superior, Biroul turism 
Elena Cornelia STANCIU - consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul buget  
    venituri  

Membri de rezervă : 
Felicia Carmen CAZACU  - consilier superior, Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul achiziţii 

publice şi monitorizarea implementării contractelor    
Ştefania Petronela NEGRESCU - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - 

Compartiment tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale  
Gabriela Cristina HALE  - consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism - 

Compartimentul gestiunea patrimoniului construit și a peisajului cultural 
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Andreea POPA   - consilier juridic asistent, Direcţia juridică şi relaţii publice - 
Serviciul juridic-contencios 

Ioana MIRCA   - inspector superior, Biroul turism 
Ioan POPA   - consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete – Compartimentul 

contabilitate financiar 
 

Art. 2.  În vederea atribuirii prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de servicii 
având ca obiect: SERVICII DE TIPĂRIRE ŞI DE LIVRARE, LOT 1: Flayere, LOT 2: Afișe,  LOT 
3: Printare imagini, carton suport tip duplex, LOT 4: Ghid turistic, LOT 5 : Caietul elevului „ABC-ul 
emoţiilor”, Caiet Necenzurat, Broşura „EU şi copilul meu”, Manual „EU şi copilul meu”, în raport 
cu sarcinile şi responsabilităţile, comisia de evaluare are, în ansamblu, următoarele atribuţii:  

a.) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; 
b.) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi; 
c.) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului de 

sarcini; 
d.) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de atribuire, dacă 

este cazul; 
e.) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea conformităţii 

cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile care pot fi 
disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum şi, dacă este cazul, 
verificarea încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 210 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, cu modificările si completările ulterioare; 

f.) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării ofertelor;  
g.) stabilirea ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme, precum şi a motivelor care stau la baza 

încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;  
h.) stabilirea ofertelor admisibile;  
i.) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în 

anunţul de participare/anunţ de participare simplificat;  
j.) stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a 

procedurii; 
k.) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe şi a raportului procedurii de atribuire. 
 

  Art. 3. Aprob numirea din cadrul compartimentului intern specializat a persoanelor responsabile 
cu atribuirea prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de servicii având ca obiect: 
SERVICII DE TIPĂRIRE ŞI DE LIVRARE, LOT 1: Flayere, LOT 2: Afișe,  LOT 3: Printare 
imagini, carton suport tip duplex, LOT 4: Ghid turistic, LOT 5 : Caietul elevului „ABC-ul emoţiilor”, 
Caiet Necenzurat, Broşura „EU şi copilul meu”, Manual „EU şi copilul meu”, după cum urmează: 
Membru titular  
Dana Georgiana LUPEA  - consilier principal, Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul achiziţii  
    publice şi monitorizarea implementării contractelor 
Membru de rezervă  
Felicia Carmen CAZACU  - consilier superior, Direcţia dezvoltare-bugete, Serviciul achiziţii  
    publice şi monitorizarea implementării contractelor 
 

Art. 4. ( 1) Aprob numirea doamnei Gabriela Cristina HA LE - consilier superior, Direcţia 
amenajarea teritoriului şi urbanism - Compartimentul gestiunea patrimoniului construit  și a peisajului 
cultural, ca persoană responsabilă de execuţia contractului de servicii având ca obiect: SERVICII DE 
TIPARIRE SI D E L IVRARE, LOT 1: Flayere, LOT 2: Afișe,  LOT 3: Printare imagini, carton 
suport tip duplex. 

(2) Aprob numirea doamnei Adina GALENI NĂCREALĂ - consilier superior, Birou 
turism, ca persoană responsabilă de execuţia contractului de servicii având ca obiect: SERVICII DE 
TIPARIRE SI DE LIVRARE, LOT 4: Ghid turistic. 

(3) Aprob numirea doamnei Sorina OPREAN - consilier superior, Direcţia gestionarea 
patrimoniului - Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale ca persoană 
responsabilă de execuţia contractului de servicii având ca obiect: SERVICII D E T IPARIRE SI D E 
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LIVRARE, LOT 5 : Caietul elevului „ABC-ul emoţiilor”, Caiet Necenzurat, Broşura „EU şi copilul 
meu”, Manual „EU şi copilul meu”. 

 
Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi administraţie 
publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism,  Direcţia 
gestionarea patrimoniului şi Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.      
                    
                                   Avizat pentru legalitate, 

           PREŞEDINTE                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
               ION DUMITREL                 Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.  398 
Alba Iulia, 24 iunie 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind delegarea exercitării atribuţiilor Arhitectului Şef,  

domnului Victor Tudor SECARĂ - consilier superior în cadrul  
Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism,  

 în perioada 25-26 iunie 2019 
 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând referatul nr. 12991 din 24 iunie 2019 al Direcției amenajarea teritoriului și urbanism 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  
 Luând în considerare: 
 - delegarea doamnei Vochița Maria COMAN - Arhitect Şef al județului Alba, ca reprezentant al 
Consiliului Judeţean Alba, pentru a face parte din grupul de lucru interinstituţional, sub coordonarea 
Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi a Senatului pentru relaţia cu UNESCO în 
perioada 25-26 iunie 2019;   
 - prevederile art. 60  al in. 3 di n R egulamentul de organizare și funcționare a aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 47 din 
28 februarie 2019. 
 Având în vedere prevederile art. 104 al in. 1 l it. f  di n L egea n r. 215/ 2001 a administraţiei 
publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 al in. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 
   

DISPOZIŢIE 
 
 

Articol unic 
 Deleg domnului Victor Tudor SECARĂ - consilier superior în cadrul Direcției amenajarea 
teritoriului și urbanism - Compartimentul amenajarea teritoriului, urbanism,  exercitarea atribuţiilor 
funcției specifice de conducere - Arhitect şef al județului Alba, în perioada 25-26 iunie 2019. 
 
 Prezenta dispoziţia se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba; doamnei Coman Voichiţa Maria; domnului Victor Tudor Secară; 
Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcţiei juridică şi administraţie publică și Biroului 
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  
 

                Avizat pentru legalitate, 
           PREŞEDINTE                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

             ION DUMITREL                 Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 

 Nr.  399 
Alba Iulia, 24 iunie 2019 
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ROMÂNIA         
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
PREȘEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
cu privire la numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor  

pentru investiţia „Modernizare drum judeţean DJ 107 Z:  
Ciumbrud (DJ 107 E) - Păgida - Gâmbaş - Aiud (DN 1)” 

 
Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 12878/21 iunie 2019 al Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, privind constituirea Comisiei de recepţie la 
terminarea lucrărilor pentru investiţia „Modernizare drum judeţean DJ 107 Z: Ciumbrud (DJ 107 E) - 
Păgida - Gâmbaş - Aiud (DN 1)”; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 104 al in. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii n r. 290/ 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 pr ivind or ganizarea 

administrativă a teritoriului României; 
- art. III d in H.G. n r. 343/ 2017 pentru m odificarea H.G. nr . 273/ 1994, pr ivind 

aprobarea Regulamentului  de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; 
- Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat 

prin H. G. nr. 273/1994 cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinului ministrului tr ansporturilor n r. 7 8/1999, pe ntru apr obarea N omenclatorului  

activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice (astfel cum a fost 
modificat și completat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 346/2000); 

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele 
financiar-contabile; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,  republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea 
 

DISPOZIȚIE 
 

Articol unic 
Numesc Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor pentru investiţia „Modernizare drum 

judeţean DJ 107 Z: Ciumbrud (DJ 107 E) - Păgida - Gâmbaş - Aiud (D N 1 )”, în următoarea 
componență: 
 

Preşedinte: 
Marius Nicolae HAŢEGAN  - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba; 
 

Membri titulari: 
Ioan BODEA    - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului; 
Gheorghe POPA    - referent de specialitate, Direcţia gestionarea patrimoniului  
     - Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri -  
     Compartimentul administrare drumuri judeţene; 
Delia FLOREA    - reprezentantul U.A.T. - Municipiul Aiud; 
Ovidiu ŞERBU   - reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcţii Alba. 
 

Membri de rezervă: 
Cosmin Aurelian OLTEAN  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - 
     Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri -  
     Compartimentul siguranţa circulaţiei pe drumurile  
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     judeţene; 
Floare PERŢA    - şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
     programe, lucrări, întreținere drumuri; 
Ioan DĂRĂMUŞ   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  
     Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri -  
     Compartimentul administrare drumuri judeţene; 

Secretariatul comisiei este asigurat de:  
Ioan Sorin MAIER    - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  
     Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri -  
     Compartimentul administrare drumuri judeţene. 
 
 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Județului Alba, Inspectoratului de Stat în Construcţii Alba, Primăriei şi 
Consiliului local al municipiului Aiud, persoanelor nominalizate, Direcției gestionarea patrimoniului, 
Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției juridică și 
administraţie publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba. 
 

                Avizat pentru legalitate, 
           PREŞEDINTE                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

            Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.  400 
Alba Iulia, 24 iunie 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind constituirea Comisiei de recepţie finală la  obiectivul: Construire drumuri   

de acces pentru  Staţie de transfer deşeuri din localitatea Tărtăria, L=0.280 km 
 
  

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând referatul nr. 13210 din 26  iunie 2019,  întocmit de Serviciul mediu  cu privire la 
constituirea Comisiei de recepţie finală la obiectivul ,,Construire drumuri de acces pentru Centrul de 
management al deşeurilor Galda de Jos şi pentru Staţiile de transfer” : Lotul Nr. 2 – Construire  drum de 
acces  Staţia de transfer deşeuri în localitatea Tărtăria, L=0,280 Km. 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 al in. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 24 şi urm. din R egulamentul privind recepția construcţiilor, aprobat prin H.G. n r. 
343/2017 pentru m odificarea H.G. nr . 273/ 1994  privind apr obarea Regulamentului  de recepţie a 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; 

În temeiul art. 106 al in. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 
   

DISPOZIŢIE 
 

Articol unic: 
  Numesc Comisia de recepţie finală la obiectivul „Construire drumuri de acces pentru Centrul 
de Management al Deşeurilor Galda de Jos şi pentru Staţiile de transfer” : Lotul Nr. 2 - Construire  
drum de acces  Staţia de transfer deşeuri în localitatea Tărtăria, L=0,280 Km. în următoarea 
componenţă: 

Preşedinte: 
Dan Mihai POPESCU  - administrator public al judeţului Alba  

manager  proiect - UIP  SMID Alba 
Membri titulari: 

Paul Silviu TODORAN - şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    programe, lucrări întreţinere drumuri 
Cristel Sandu DĂUCEANU - consilier superior, Serviciul mediu 

 responsabil tehnic  – UIP SMID Alba 
Membru de rezervă: 

Aurelian Cosmin OLTEANU - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    programe, lucrări întreţinere drumuri 
 

Prezenta dispozitie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Județului Alba, UIP SMID Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei amenajarea 
teritoriului şi urbanism, Direcţiei dezvoltare şi bugete Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției 
juridică și administraţie publică și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba. 

                 Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

Nr. 403 
Alba Iulia, 26 iunie 2019  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul  

organizat în perioada 14 mai - 11 iulie 2019 pentru ocuparea a unui post vacant  
de medic specialist confirmat  în specialitatea pediatrie la Unitatea de Primiri Urgenţe  

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
 
 
 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând: 

- referatul nr. 13220 din 26 iunie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la aprobarea 
componenţei Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea a unui post vacant de medic specialist 
confirmat în specialitatea pediatrie la Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia. 

- adresa nr. 10232 din 20 iunie 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu privire la 
propunerea comisiei de concurs, pentru ocuparea a unui post vacant de medic specialist confirmat în 
specialitatea pediatrie, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată cu nr. 12781 
din 20 iunie 2019 la registratura Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 104 al in. 1 l it. a  şi lit. f  din L egea n r. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 7 alin.1 lit. a, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea concursurilor 

de ocupare a pos turilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile 
sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile 
sanitare publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, 
aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 869 din 9 iulie 2015,  cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 În temeiul art. 106 al in. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  
 

DISPOZIŢIE 
 

Art. 1.  Aprob componenţa Comisiei de  c oncurs l a c oncursul pe ntru oc uparea a u nui pos t 
vacant d e m edic s pecialist c onfirmat în s pecialitatea p ediatrie la Unitatea de Primiri Urgenţe din 
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, organizat în perioada 14 mai - 11 iulie 2019, în 
următoarea componenţă:  
Preşedinte:  

conf. dr. Tudor Lucian POP                  - Universitatea de Medicină şi Farmacie 
                                                                                    „Iuliu Haţieganu” Cluj - Napoca; 
Membri:  
            şef. lucr. dr. Mircea MĂRGESCU     - Universitatea de Medicină şi Farmacie 
                                                                                    „Iuliu Haţieganu” Cluj - Napoca; 

   dr. Marta SEPSI                                         - reprezentant Colegiul Medicilor Alba; 
Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

                       Luminiţa SÂNTIMBREAN               - reprezentantul Consiliului Judeţean Alba; 
                       dr. Silviu - Dan CRAINIC                  - director medical Spitalul Judeţean de  
                                                                                      Urgenţă Alba Iulia ; 
                       dr. Ofelia ONIGA                              - reprezentantul Direcţiei de Sănătate  

                                                              Publică Alba; 
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Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 
           dr. Alexandra Ioana DAIAN             - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 
 
Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei de Sănătate 
Publică Alba, Colegiului Medicilor Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi administraţie 
publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.   

         
                                               Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Ion DUMITREL             Vasile BUMBU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 406 
Alba Iulia 27 iunie 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
 
 

DISPOZIȚIE 
privind organizarea controlului financiar preventiv propriu  

în cadrul Consiliului Judeţean Alba 
 
 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând referatul nr. 13515/28 iunie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Având în vedere prevederile: 
- art. 103, art. 104 al in. 1 lit. c și art. 104 al in. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii n r. 273 di n 29 i unie 2006  privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- O.G. n r. 119 di n 31  august 1999  privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinului m inistrului finanţelor publice nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru apr obarea 

Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului 
specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar 
preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  

În temeiul art. 106 al in. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

 
 

DISPOZIȚIE 
 
 

Art. 1. Aprob Cadrul specific al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, 
conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei dispoziţii. 

Art. 2. Aprob Listele de verificare pentru operaţiunile cuprinse in Cadrul s pecific al  
operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a 
prezentei dispoziţii. 

Art. 3. ( 1) Stabilesc persoanele care exercită viza de control financiar preventiv propriu pentru 
operațiunile cuprinse în Cadrul specific al proiectelor de operaţiuni supuse controlului financiar 
preventiv propriu,  conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei dispoziţii.  

  (2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanei 
împuternicite în acest sens, precum şi prin aplicarea sigiliului personal. 

Art. 4. Stabilesc termenul pentru pronunțare (acordarea/refuzul) vizei de control financiar 
preventiv propriu: 

 pentru operaţiunile cuprinse la capitolele A şi C din Cadrul s pecific al  pr oiectelor d e 
operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu:  maxim 3 zile lucrătoare; 

 pentru operaţiunile cuprinse la capitolele B, D şi E din Cadrul s pecific al  pr oiectelor de  
operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu: maxim 5 zile lucratoare  

Art. 5. Directorul executiv al Direcţiei dezvoltare şi bugete va depune diligenţele necesare în 
vederea însuşirii şi aplicării corecte a prevederilor şi conţinutului anexelor nr . 1  şi 2 ale prezentei 
dispoziţii. 

Art. 6. Elaborarea/actualizarea cadrului specific al operaţiunilor supuse vizei de control financiar 
preventiv propriu şi a Listelor de verificare este în sarcina directorului executiv/ directorului executiv 
adjunct al Direcţiei dezvoltare și bugete. 
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Art. 7. Biroul resurse umane va proceda la completarea Fişei postului pentru persoanele 
nominalizate în anexa nr. 3 cu atribuţiile ce decurg din aplicarea prezentei dispoziţii. 

Art. 8.  Începând cu data emiterii prezentei dispoziţii îşi încetează aplicabilitatea Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 220 din 13 septembrie 2004 cu pr ivire l a or ganizarea 
controlului financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba; vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Alba; administratorului 
public al judeţului Alba; directorului executiv al Direcţiei dezvoltare şi bugete; persoanelor 
nominalizate în anexa nr. 3  a prezentei dispoziţii; Direcţiei juridică şi administraţie publică; Direcţiei 
dezvoltare şi bugete; Direcţiei gestionarea patrimoniului; Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism; 
Serviciului administrativ; Serviciului investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi managementul 
unităţilor de cultură; Serviciului mediu; Biroului relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi 
comunicare; Biroului turism şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 

 
Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
       Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 409 
Alba Iulia, 28 iunie 2019 
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Anexa nr. 3 
la Dispoziţia nr. 409/ 28 iunie 2019 

 
LISTA 

persoanelor numite să exercite viza de control financiar preventiv propriu pentru operațiunile 
cuprinse în Cadrul specific al proiectelor de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv 

propriu 

Nr. 
crt. 

Indicativ operațiune supusă vizei 
conf. Cadrului  specific 

Subdiviziunea clasificației 
bugetare cap. /titlu cheltuiala 
(fără limită valorică) 

Numele şi prenumele 
persoanei in drept să 
exercite viza de control 
financiar preventiv  

1 2 3 4 
1. Deschiderea, repartizarea si 

modificarea creditelor bugetare 
A.1- A.5 

Toate capitolele bugetare 
aprobate 

1.Opruţa Elena 
2.Lazar Camelia Ileana 
3. Dobra Eugen 
4. Crăciun Ana Monica 
5. Stanciu Cornelia Elena 
 

2. Angajamente legale din care 
rezulta direct sau indirect obligații 
de plata: 

  

 B1-B5 
 
 
 
 
 
B 6-B13, B15-B20 
 
 

- cheltuieli de capital de la toate 
capitolele bugetare aprobate,cu 
exceptia cap. bug. A70   
- cheltuieli cu bunuri si servicii 
de la cap.A84  
 
-cap si titlurile corespunzătoare 
de cheltuieli, după caz 
 

1.Aitai Marian Florin 
2.Opruța Elena 
3.Lazar Camelia Ileana 
4. Dobra Eugen    
5. Crăciun Ana Monica 
6. Stanciu Cornelia Elena  

 B.1 - B.5, B 14 - toate titlurile de chelt. coresp. 
cap. bug. A67, A68,  A70,  
A74, A80 ,  A87 cu excepția 
cheltuielilor de capital 
 

1.Lazar Camelia Ileana 
2. Crăciun Ana Monica 
3. Dobra eugen 
4. Stanciu Cornelia Elena 
 

 B.1 - B.5,  B14 - toate titlurile de chelt. coresp. 
cap. bug. A51, A60, A61 A65, 
A66,  
 

1.Dobra Eugen 
2. Stanciu Cornelia Elena  
3. Lazar Camelia Ileana 
4. Crăciun Ana Monica 
 
 

3. Ordonanțarea cheltuielilor   
 C1, C2, C3 - cheltuieli de capital cuprinse 

la toate cap. bug.  
-  toate titlurile de chelt. coresp. 
cap. bug.  A67, A70, A74, A80,  
A87 cu excepția cheltuielilor de 
capital 
 

1.Lazar Camelia Ileana  
2. Crăciun Ana Monica 
3. Dobra Eugen 
4.Stanciu Cornelia Elena 
 

-  toate titlurile de chelt. coresp. 
cap. bug.  A51, A60, A61, A65, 
A66, A84  

1.Dobra Eugen 
2. Stanciu Cornelia Elena 
3.  Lazar Camelia Ileana 
4. Crăciun Ana Monica 

 C4-C7 Titlu 20, 30, 81  ale cap 
corespunzătoare de cheltuieli  

1.Lazar Camelia Ileana 
2. Crăciun Ana Monica 
3. Dobra Eugen 
4. Stanciu Cornelia Elena 

 C9 Titlul de cheltuieli 
corespunzatoare  cap. bug. 



 
229 

A65, A66, A70, A80,   
A84 

 C8,  C10 ,  C 11  Toate titlurile de cheltuieli 
corespunzătoare cap. bug. 
aprobate   

1.Dobra Eugen 
2. Stanciu Cornelia Elena  
3. Lazar Camelia Ileana 
4. Crăciun Ana Monica 
 

 C9  Titlurile de cheltuieli 
corespunzatoare  cap A51, 
A54, A67, A87  

 C12   Toate titlurile de cheltuieli 
corespunzătoare cap. bug. 
aprobate   

1.Aitai Marian Florin 
2.Opruța Elena 
3.Lazar Camelia Ileana 
4. Dobra Eugen  
5. Crăciun Ana Monica 
6. Stanciu Cornelia Elena  

 C13 Titlul 10 de la toate cap. bug. 
aprobate 

1.Lazar Camelia Ileana 
2. Crăciun Ana Monica  
3. Dobra Eugen 
4. Stanciu Cornelia Elena 

 C14 Titlurile de transferuri 
corespunzătoare cap. bug. A65 

1.Lazar Camelia Ileana 
2. Crăciun Ana Monica 
3. Dobra Eugen 
4. Stanciu Cornelia Elena 

Titlurile de transferuri 
corespunzătoare cap. bug. A54, 
A66, A67, A87 

1.Dobra Eugen 
2. Stanciu Cornelia Elena  
3. Lazar Camelia Ileana 
4. Crăciun Ana Monica 

 C15 Titlurile de transferuri 
corespunzătoare cap. bug. A67 

1.Dobra Eugen 
2. Stanciu Cornelia Elena  
3. Lazar Camelia Ileana 
4. Crăciun Ana Monica 

 C16 Toate titlurile de cheltuieli 
corespunzătoare cap. bug. 
aprobate 

1.Lazar Camelia Ileana 
2. Crăciun Ana Monica 
3. Dobra Eugen 
4. Stanciu Cornelia Elena 

 C17 Toate titlurile de cheltuieli 
corespunzătoare cap. bug. 
aprobate 

1.Dobra Eugen 
2. Stanciu Cornelia Elena  
3. Lazar Camelia Ileana 
4. Crăciun Ana Monica 

4. Concesionarea, închirierea, 
transmiterea, vânzarea si 
schimbul bunurilor din 
patrimoniul instituțiilor publice 

  

 D1,D2, D5, D6 Toate capitolele bugetare 
aprobate 

1.Aitai Marian Florin 
2.Opruța Elena 
3.Lazar Camelia Ileana 
4. Dobra Eugen 
5. Crăciun Ana Monica  
6. Stanciu Cornelia Elena  

 D3-D4 - toate titlurile de cheltuieli  
corespunzătoare cap. bug.  
A67, A70, A74, A80, A84, 
A87, dupa caz 
 

1.Lazar Camelia Ileana 
2. Crăciun Ana Monica  
3. Dobra Eugen 
4. Stanciu Cornelia Elena 

 D3-D4 -  toate titlurile de cheltuieli  
corespunzătoare cap. bug . 
A51, A60, A61, A65, A66,  
dupa caz 
 

1.Dobra Eugen 
2. Stanciu Cornelia Elena  
3. Lazar Camelia Ileana 
4.Crăciun Ana Monica 
 

5. Alte operațiuni supuse controlului 
financiar preventiv 
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Notă:  
1. Numerotarea înscrisă în coloana 4 ” Numele şi prenumele persoanei in drept să exercite viza de 
control financiar preventiv” se va interpreta astfel: 
- 1,2 Titulari; 3,4,5,6 - Înlocuitori 
2. Pe perioada absenței  titularilor sau a exercitării de către aceştia a altor atribuții aflate în 
incompatibilitate cu atribuția exercitării vizei de control financiar preventiv, exercitarea vizei de 
control financiar preventiv se va realiza de către înlocuitori în ordinea prezentată în coloana 4 ” 
Numele şi prenumele persoanei in drept să exercite viza de control financiar preventiv” 
2. Pentru operațiunile finanțate din fonduri externe nerambursabile exercitarea controlului financiar 
preventiv se va efectua de către persoanele nominalizate în acest sens pe fiecare proiect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E1 – E8  și  E18 - cheltuieli de capital cuprinse 
la cap.  sursa A și C 
- cheltuieli cu bunuri si servicii 
cap.A84.  
 

1. Aitai Marian Florin 
2.Opruța Elena 
3. Lazar Camelia Ileana 
4. Dobra Eugen  
5. Crăciun Ana Monica 
6. Stanciu Cornelia Elena 

 E1 – E8  și  E18 - toate titlurile de chelt. coresp. 
cap. bug. A67, A68,  A70,  
A74, A80 , A87 cu excepția 
cheltuielilor de capital 
 

1. Lazar Camelia Ileana 
2.  Crăciun Ana Monica  
3.  Dobra Eugen 
4. Stanciu Cornelia Elena 

  - toate titlurile de chelt. coresp. 
cap. bug. A51, A60, A61 A65, 
A66  cu excepția cheltuielilor 
de capital 
 

1.Dobra Eugen 
2. Stanciu Cornelia Elena  
3. Lazar Camelia Ileana 
4. Crăciun Ana Monica 
 

  E9, E11, E12, E13, E14, E15 -  toate titlurile de cheltuieli  
corespunzătoare cap. bug.  
aprobate 

1.Aitai Marian Florin 
2.Opruța Elena 
3. Lazar Camelia Ileana 
4. Dobra Eugen  
5. Crăciun Ana Monica 
6. Stanciu Cornelia Elena  

 E10, E16, E17 - toate titlurile de chelt. coresp. 
cap. bug. A67, A68,  A70,  
A74, A80 , A84, A87  

1. Lazar Camelia Ileana 
2.  Crăciun Ana Monica  
3.  Dobra Eugen 
4. Stanciu Cornelia Elena 

-  toate titlurile de cheltuieli  
corespunzătoare cap. bug.  
A51, A60, A61, A65, A66 
 

1. Dobra Eugen 
2.  Stanciu Cornelia Elena  
3.  Lazar Camelia Ileana 
4. Crăciun Ana Monica 
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Amprenta sigiliului personal şi semnătura: 
 

 
Nume si  prenume/funcția 

 
Amprenta sigiliului personal semnătura 

 
Aitai Marian Florin –director executiv 
 
 
 

  

 
Opruța Elena - director executiv adj. 
 
 
 

  

 
Lazăr Camelia Ileana –șef serviciu 
 
 
 

  

 
Crăciun Ana Monica –consilier superior 
 
 
 

  

 
Dobra Eugen –consilier superior 
 
 
 

  

 
Stanciu Cornelia Elena - consilier superior 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 
                                                                                                        

ORDINUL NR. 235 
 

 Prefectul judeţului Alba, Dănuț-Emil Hălălai; 
Ținând cont de situația excepțională intervenită la nivelul județului Alba, ca urmare a 

inundațiilor și a fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în data de 01.06.2019, care au 
afectat numeroase obiective din cadrul mai multor unități administrativ – teritoriale; 

Având  în  vedere  prevederile Ordinului comun MMP/MAI nr. 1422/192/2012 pentru aprobarea 
Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene 
meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă 
şi poluări marine în zona costieră, art. 29 alin. (1) lit. i), art. 59 alin. (3) şi Anexa 11 la regulament;   
         Ţinând seama de prevederile Ordinului comun MMSC/MAI/MDRAP nr. 330/44/2178/2013 
pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii 
şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de 
inundaţii şi secetă hidrologică; 

Luând în considerare adresa nr. 14846/03.06.2019 a Inspectoratului de Stat în Construcții Alba, 
adresa nr. 3205/IS/03.06.2019 a Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba și adresa 
nr.1025236/03.06.2019 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență ” Unirea” al județului Alba; 
 Ținând cont de Referatul nr.8181/G/SC/04.06.2019 de constituire a Comisiilor de evaluare și 
validare a pagubelor produse în urma unor situații de urgență; 

În temeiul art. 26 alin.1 şi art. 27 alin.1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, emit prezentul 

 
O R D I N: 

 
Art. 1. Se constituie Comisiile de constatare, evaluare și validare a pagubelor produse în urma 

inundațiilor și fenomenelor hidrometeorologice periculoase, cu  reprezentanţii următoarelor instituţii : 
-    Gavrilă Florin, Instituția Prefectului – Județul Alba 
-    Ciulea Daniel,  Instituția Prefectului – Județul Alba 
-    Jurcă Marius Gigel, Instituția Prefectului – Județul Alba 
-    Nelu Fleșer, Instituția Prefectului – Județul Alba 
- Cătălin Kovacs, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba 
- Buciuman Florin, Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba 
- Rogobete Rodica, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba 
- Florin Petruș,  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba 
- Ioana Hălălaie,  Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 
- Andreea Milășan, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 
- Emil Lupșan, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 
- Camelia Cârnaț, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 
- Șerbu Ovidiu, Inspectoratul Județean în Construcții Alba 
- Vereș Eugenia, Inspectoratul Județean în Construcții Alba 
- Clemnic Dan Aurelian, Inspectoratul Județean în Construcții Alba 
- Corodea Dan Aurelian, Inspectoratul Județean în Construcții Alba 
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Art. 2.  Membrii comisiilor au ca atribuţii constatarea, validarea şi evaluarea pagubelor produse 
în judeţ de inundațiile și fenomenele hidrometeorologice periculoase produse în 01.06.2019, întocmind 
în acest sens procese verbale conform machetei din Anexa 11 la Regulamentul privind gestionarea 
situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la 
construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, 
aprobat prin Ordinul comun MMP/MAI nr. 1422/192/2012. 

 
Art. 3.  Activitatea comisiilor se va desfășura începând cu 04.06.2019, până la finalizarea 

acțiunilor de evaluare în toate unitățile administrativ – teritoriale afectate din județ.   
 
         Art. 4. Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 
serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, tuturor instituţiilor și 
persoanelor menţionate la articolul 1. De asemenea, ordinul va fi transmis Ministerului Afacerilor 
Interne și se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba. 
 

  
Alba Iulia, 04.06.2019 

 
       P R E F E C T, 

                  Dănuț-Emil Hălălai                       
                           

                   Contrasemnează  
                Subprefect, 

                                                                            Monica Popescu 
 
 

 
                                                                                                   Avizat pentru legalitate, 

                                                                               Șef serviciu, 
                                                                                                  cons jur. Ovidiu Cazacu 
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ORDIN  Nr. 239  /13 iunie 2019   
 
 

privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Alba  
în ședința ordinară din data de 26 iunie 2019 

 
 
 

Prefectul județului Alba; 
 
Având în vedere prevederile art. 12, 13 şi 14 din H.G. nr . 460/2006 pentru apl icarea unor 

prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și prevederile art. 4 din Regulamentul-cadru de funcţionare al 
Colegiului Prefectural al Județului Alba; 

Având în vedere Referatul nr.25/8632/13.06.2019 al Serviciului dezvoltare economică, 
conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situații de urgență, pentru aprobarea 
Ordinului prefectului județului Alba privind convocarea Colegiului Prefectural al Județului Alba în 
ședința ordinară din data de 26 iunie 2019; 

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția 
prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul  

ORDIN:  
 

Art.1. Colegiul Prefectural al Judeţului Alba, constituit în baza Ordinului nr.132/2019 al 
Prefectului Judeţului Alba, se convoacă în şedinţă ordinară, în data de 26 iunie 2019, ora 09,00, 
la sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, sala “Mihai Viteazul”. 

Art.2. Ordinea de zi cuprinde: 

a) Raport de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba; 
b) Raport de activitate al Direcției pentru Tineret și Sport și informare privind organizarea 

taberelor școlare în județul Alba;     
c) Diverse. 

 
Art.3. Prezentul ordin va fi comunicat, prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 
serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, membrilor Colegiului 
Prefectural al Județului Alba, se va da spre publicare în Monitorul Oficial al județului Alba și va 
fi afișat pe pagina web a Instituției Prefectului - Județul Alba.        
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Prefect, 

Dănuț-Emil Hălălai 
 

 
                  Contrasemnează, 

          Subprefect, 
         Monica Popescu 

 
 

                                                                                                                                                                            
                                                                                                    Avizat pentru legalitate,                                                                                           

                                                                                     p. Șef serviciu, 
                                                                                                             Paula Coman 

                                                                           Consilier juridic 
 

    
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 13 iunie 2019. 
Nr. 239 
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Prezentul Monitor Oficial al Județului Alba a fost editat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 75 din 
28 au gust 2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor 
oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 
 
 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 
VASILE BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier 
Ada Larisa Toader 
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	înscris în CF nr. 76975 Sebeş, cu nr. cad/top. 1580/2
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	privind delegarea exercitării atribuţiilor Arhitectului Şef,
	domnului Victor Secară - consilier superior în cadrul
	Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism,
	în perioada 10 - 11 iunie 2019
	PREŞEDINTE
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	Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f,  precum și ale art. 107 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
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