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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind probarea ordinii de zi  

a ședinței „ordinară” din data de 25 iulie 2019 
 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 iulie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 424/18 iulie 2019 privind 
convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „ordinară”, în ziua de 25 iulie 2019; 
 - propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 15696/22 iulie 2019 privind 
completarea ordinii de zi a ședinței „ordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba din data de 25 iulie 
2019; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. f şi art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 135 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea  

 
HOTĂRÂRE 

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

data de 25 iulie 2019, care cuprinde:  
1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 28 iunie 2019 
Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit 

doamnei Florea Monica, declarată supleant pe lista Partidului Mișcarea Populară, la alegerile 
locale din data de 5 iunie 2016 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alb 
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit 

doamnei Trîmbițaș Petronela Camelia, declarată supleant pe lista Partidului Mișcarea Populară, la 
alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
4. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului 

verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - proprietate publică a 
Judeţului Alba, cu imobilul înscris în CF nr. 7441 Săsciori, nr. cad. 43/2, nr. top. 913/b/2/3/2 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

154/28 iunie 2019 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: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Teatrului de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului-

teren - monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 
116, judeţul Alba, înscris în CF nr. 76310 Alba Iulia, CF nr. 76251 Alba Iulia și CF nr. 76270 
Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT 

- Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea 
susținerii activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate în 
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România sau în alte state și care fac obiectul verificărilor masei și gabaritului de către 
administratorul drumurilor județene 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al 

Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul II al anului 2019 

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

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba 

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

funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
 12. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea componenţei nominale a Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării UAT - Județul Alba prin Consiliul 
Județean Alba la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Moții, Țara de Piatră”. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
14. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

199 din 26 iulie 2018 și a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 131 din 30 mai 2019 în 
legătură cu 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 
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea articolului 2 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019 privind constituirea şi utilizarea excedentului 
bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii, în anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
16. Proiect de hotărâre 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 
17. Întrebări, interpelări, declaraţii politice 
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. 157 
Alba Iulia, 25 iulie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 135 alin. 7,  art. 
139 alin. 1 şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 23 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 31                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 23 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară”  
a Consiliului Județean Alba din data de 28 iunie 2019 

 
 
 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 iulie 2019; 
 Luând în dezbatere Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 
Județean Alba din data de 28 iunie 2019, redactat de secretarul județului Alba; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. f şi art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 138 
alin. 15 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea  

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1.  Se aprobă Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 
Județean Alba din data de 28 iunie 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 administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba. 

 
 

                        CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 158 
Alba Iulia, 25 iulie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat art. 139 alin. 1 şi art. 5 lit. 
ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 23 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 31                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 23 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi, 28 iunie 2019,  
cu ocazia şedinţei „ordinară” a Consiliului Judeţean Alba 

 
 
Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr. 393/21 iunie 2019 pentru a se întruni în ședința „ordinară”, în data de 28 
iunie 2019, ora 1100, 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, vicepreşedintele Consiliului Județean Alba - domnul Marius Nicolae HAŢEGAN, 
secretarul Judeţului Alba - domnul Vasile BUMBU, precum și un număr de 28 consilieri 
judeţeni. 
 Au asistat la şedinţă reprezentanți mass-media, domnul Dan Mihai POPESCU – 
administrator public al Judeţului Alba, domnul Valentin - Ioan FRĂCEA, declarat Admis în 
urma dusţinerii concursului pentru ocuparea funcţiei publică vacantă de conducere - director 
general al Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, directori ai 
serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Alba, directori executivi ai direcţiilor şi 
şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

Au lipsit de la ședință vicepreşedintele Consiliului Județean Alba – domnul FULEA 
Dumitru şi domnul consilier județean LUCA Nicolae. 

Mandatul de consilier judeţean al domnului  URSALEŞ Traian Nicolae a încetat înainte 
de expirarea duratei normale, ca urmare a stării de incompatibilitate constatată de Agenţia 
Naşională de Integritate. 

 
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 30 de consilieri judeţeni. 
Absentează domnul vicepreşedinte Fulea Dumitru şi domnul consilier judeţean Luca 

Nicolae. 
Madatul domnului consilier judeţean Ursaleş Traian Nicolae a încetat înainte de termen. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Înainte de a intra în Ordinea de zi, vă rog să fiţi atenţi la vot să nu fiţi în stare de 

incompatibilitate sau conflict de interese.  
 

Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion DUMITREL propune și solicită 
aprobarea suplimentării ordinii de zi inițială cu încă 9 proiecte de hotărâri, astfel: 

1. 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 
2. 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 
3. 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 
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4. 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 

5. 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 
6. 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 
7. 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: Haţegan Marius Nicolae, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 
8. 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 
9. 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 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Vă rog să fiţi de acord să suplimentăm Ordinea de zi cu următoarele:  
1. 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;  
2. 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;  
3. 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;  

4. 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 Clubului 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;  

5. 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;  
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6. 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;  

7. 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;  

8. 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  

9. 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.  
 

Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă 9 proiecte de hotărâri 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Supun la vot suplimentarea Ordinii de zi cu aceste proiecte?  
Cine este pentru suplimentarea Ordinii de zi? 
Cineva împotrivă ? 
Abţineri ? 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu un număr de 30 voturi pentru. 
 
  Propunerea a fost aprobată cu un număr de 30 voturi „pentru”: domnul președinte 

DUMITREL Ion, domnul vicepreședinte HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii 
consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA 
Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA 
Cătălin Răzvan, 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”  
0 abțineri   
 
Se supune la vot aprobarea ordinii de zi care include şi cele 9 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?  
Mulţumesc. 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 30 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 136. 

 
Propunerea a fost aprobată cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 136/28  iunie 2019   
30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnul vicepreședinte 

HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, 
ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ 
Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 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 
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Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și 
UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri   
 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 
O întrebare!  
Majoritatea proiectelor din suplimentarea ordinii de zi, nu ştiu dacă erau neapărat pentru 

suplimentarea ordinii de zi şi ar fi putut fi pe ordinea de zi normală. 
Cantitatea de informaţii a fost atâta de mare, de parcurs în şedinţa de comisie, încât s-ar 

putea ca unele proiecte...      
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
O să vi le explicăm. 
Acolo unde nu este clar, o să vă raspundă colegii de la buget, acolo-s datele mai multe. 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 
În regulă.  
Sper ca pe viitor să nu avem chiar aşa de multe. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Apar situaţii, de exemplu concursul domnului Frăcea a fost în perioada asta după, şi 

trebuia să-l numim că sunt urgenţe. 
Altele au fost documente care au apărut între timp şi ca să evităm o şedinţă suplimentară 

am făcut lucrul ăsta.  
Vă mulţumesc pentru înţelegere.  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
A fost adoptată Hotărârea nr. 136, cu un număr de 30 de voturi pentru.  

 
Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Ordinea de zi iniţială  
1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 30 mai 2019, redactat de domnul secretar Vasile Bumbu 
 
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 30 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 137. 
 
Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din 

data de 30 mai 2019 a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 137/28  iunie 2019   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnul vicepreședinte 
HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, 
ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ 
Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 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”  
0 abțineri   
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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 

 
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: 
Mulţumim.  
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. 138. 
 
Proiectul 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 a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 138/28  iunie 2019   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnul vicepreședinte 
HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, 
ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ 
Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 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”  
0 abțineri   

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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 

 
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. 139. 
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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 a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 139/28  iunie 2019   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnul vicepreședinte 
HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, 
ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ 
Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 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”  
0 abțineri   

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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 

 
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. 140. 
 
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 a fost 
aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 140/28  iunie 2019   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnul vicepreședinte 
HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, 
ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ 
Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 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”  
0 abțineri   
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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 
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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 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

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

La Aiud, a fost un Studiu de fezabilitate, a fost un Proiect în 2016 primăvara, aprobat de 
consiliul local şi prevedea demolarea fostei Case de Cultură şi reconstruirea pe amplasament a 
uneia noi, un P+1 cred că era.  

De ce nu s-a continuat sau de ce nu se continuă acel proiect?   
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Asta trebuie să întrebăm la Consiliul local Aiud. 
Discuţiile au fost pentru acest lucru, am discutat şi cu colegii dumneavoastră, consilieri 

locali ai PSD din Aiud, în ideea construirii unde a fost Cinematograful, un proiect care înseamnă 
un Centru multicultural.  

Mai mult de atât nu pot să vă spun, numai dacă vorbiţi cu colegii dumneavoastră din 
Aiud.    
 Domnul consilier județean Călin RADU: 

Am înţeles, dar este păcat.  
Nici pe amplasamentul vechii Case de Cultură, nici acolo unde a fost Cinematograful, 

unde spuneaţi dumneavoastră de Centrul multifuncţional şi acuma e o a treia...    
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Este în sală domnul Popescu care vă poate da mai multe amănunte dacă doriţi.  
Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
Am participat la discuţiile privind construirea, revalorificarea, cum să spun, repararea 

acelui imobil de pe strada Principală, privind înfiinţarea acestui Centru multicultural.  
Din punct de vedere funcţional, din punct de vedere a ideii de Centru multicultural, el nu 

îndeplinea condiţiile funcţionale şi chiar şi tehnice. 
 Domnul consilier județean Călin RADU: 

S-a depreciat după atâţia ani de neexploatare. 
Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
Chiar şi tehnice pentru a-l funcţionaliza.  
Costurile erau foarte mari, cum sa spunem, costurile de dezvoltare a lui depăşeau 

costurile unei investiţii de la zero să spunem.   
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Mulţumesc domnule Popescu. 
E corect, mai scump era ăla să-l refacem decât… 
Vă mulţumim. 
 
 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. 141. 

 
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 
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Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea 
Consiliului Județean Alba a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 141/28  iunie 2019   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnul vicepreședinte 
HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, 
ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ 
Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 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”  
0 abțineri   

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

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

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Aici sumele şi repartizarea le primim de la Bucureşti şi le dăm mai departe, nu facem 

decât chestia asta. 
 

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. 142. 

 
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 a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 142/28  iunie 2019   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnul vicepreședinte 
HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, 
ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ 
Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 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”  
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0 abțineri   
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Ioan FULEA: 
 Comisia nr. 4, 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. 143. 

 
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 a fost aprobat cu un număr de 30 voturi 
„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 143/28  iunie 2019   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnul vicepreședinte 
HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, 
ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ 
Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 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”  
0 abțineri   

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
8. Proiect de 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” 

 
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. 
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 Domnul consilier județean Călin RADU: 
O întrebare! 
Drumul Pâclişa-Vurpăr, e un drum foarte bun. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Da. 

 
 Domnul consilier județean Călin RADU: 

Foarte circulat, mai ales în perioada aglomeraţiilor, însă am fost săptămâna trecută şi e o 
bucată de vreo 7-8 m care e pietruită, la ieşirea din Pâclişa. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Nu e în domeniul public al judeţului. 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 
E în domeniul public al municipiului  Alba Iulia?  
Nu se poate rezolva cumva? 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Da, mulţumesc.  
O să rugăm colegii de la municipiul Alba Iulia. 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 
Asta nu ştiam. 

 
Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Da, mulţumim. 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. 144. 
 
Proiectul de 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” a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 144/28  iunie 2019   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnul vicepreședinte 
HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, 
ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ 
Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 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”  
0 abțineri   
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei 

Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Am primit şi Avizul din partea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
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Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu 30 de voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 145.  
 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei 

Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba a fost aprobat cu un număr de 30 voturi 
„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 145/28  iunie 2019   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnul vicepreședinte 
HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, 
ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ 
Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 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”  
0 abțineri   

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 30 de voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 146. 
 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind 
adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 146/28  iunie 2019   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnul vicepreședinte 
HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, 
ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ 
Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 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”  
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0 abțineri   
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militară 

a Județului Alba 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Mihai Lucian MORAR: 
 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 30 de voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 147. 
 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militară a 

Județului Alba a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 147/28  iunie 2019   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnul vicepreședinte 
HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, 
ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ 
Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 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”  
0 abțineri  
  

Continuă şedinţa cu proiectele de hotărâre suplimentare înscrise pe ordinea de zi 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

  Ordinea de zi suplimentară 
1. 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 
 
Domnul consilier judeţean PRODAN Gheorghe Lucian nu a participat la dezbateri. 
 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Nu participă la dezbateri domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian. 
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Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Domnul consilier judeţean PRODAN Gheorghe Lucian nu a participat la vot. 
Cu un număr de 29 de voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 148. 
 
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 a 
fost aprobat cu un număr de 29 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 148/28  iunie 2019   

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnul vicepreședinte 
HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, 
ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ 
Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 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, 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 PRODAN Gheorghe Lucian nu a participat la vot. 
 
 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
2. 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 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 
 Comisia nr. 4, 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. 149. 
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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 a 
fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 149/28  iunie 2019   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnul vicepreședinte 
HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, 
ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ 
Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 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”  
0 abțineri   

 
 Domnul consilier județean Călin RADU: 

O întrebare, am şi eu! 
Chiar era nevoie de atâtea compartimente în partea de Muzeu? 
Că e mărunţit...  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Da, domnul Popescu o să vă răspundă. 
Vă spun, trebuie să funcţioneze altfel decât până acum, nu s-a regândit de ani şi ani de 

zile şi acuma va trebui să reorganizăm 
Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
E absolut necesar crearea celorlalte compartimente. 
Intenţia noastră este de a face Centrul Naţional de Restaurare. 
Practic pentru a obţine o astfel de acreditare, este nevoie de funcţionalităţi pe tipurile de 

restaurări.  
Este un obiectiv, un obiectiv care ţine cont de resursa umană, extraordinar de bună din 

acest compartiment. 
Şi până la urmă, această Organigramă, practic materializează funcţia cu activitatea şi 

resursa bugetară.  
În orice moment, dacă aţi observat, fiecare acţiune este raportată la un compartiment cu o 

resursă.  
Ba, mai mult, în Organigrama pe care aţi văzut-o, există proiecte colective din mai multe 

compartimente, care vor avea regulamente proprii şi activităţi proprii şi ele sunt materializate la 
fel în Organigramă ca şi funcţie, să spunem nu neaparat structural, ci funcţională în cadrul 
Organigramei şi care trebuie să producă rezultate care să fie rezultate măsurabile şi dezvoltabile, 
dacă-mi permiteţi!     
 Domnul consilier județean Călin RADU: 

E în regulă, însă mă gândeam că la toate compartimentele, mă rog birourile mai mari şi 
mai mici, în viitorul foarte apropiat vor necesita şefi mai mari şi mai mici şi probabil că...    

Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
Nu are nicio legătură…  

 Domnul consilier județean Călin RADU: 
Probabil că anvelopa salarială va creşte. 
Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
Numărul de posturi este identic ca şi în cealaltă Organigramă, nu se pune problema 

creşterii anvelopei, să spunem, numărului de posturi pentru crearea unor posturi cheie, dar eu 
personal şi nu-i ca o abordare, ci ca o idee, atunci când obţii o calitate şi o calitate ştiintifică şi 
aşa mai departe, cred că nu împietează crearea unei secţii speciale care să aducă atât venit cât şi 
notorietate.  

Dar nu se pune problema asta!    
 Domnul consilier județean Călin RADU: 

În regulă, eu ziceam că în viitor ar fi posibil să se suplimenteze numărul de funcţii de 
conducere. 
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Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
Nu, nu, nu! 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Sunt reglementări care nu-ţi permit, este limitat procentual numărul de şefi.  
Mulţumesc domnule Popescu, mulţumesc Călin.  
Mai departe. 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
3. 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 

 
Domnul consilier judeţean RADU Călin nu a participat la dezbateri. 
 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Nu participă la dezbateri domnul consilier judeţean Radu Călin. 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
 Avizul Comisiei nr. 3 este favorabil.  

Aş dori să-mi permiteţi domnule preşedinte, numai să-l felicit pe domnul Frăcea pentru 
accederea în această funcţie, să-i dorim din partea noastră a tuturor o activitate bogată spre binele 
comunităţii şi pentru îndeplinirea scopului acestei instituţii deosebit de importante pe care noi o 
patronăm.  

Vă mulţumesc.  
Succes, spor la treabă!    

 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: 
Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Radu Călin. 
Toţi consilierii prezenţi au votat pentru. 
Cu un număr de 29 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 150. 
 
Proiectul 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 a fost aprobat cu un număr de 29 voturi 
„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 150/28  iunie 2019   

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnul vicepreședinte 
HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, 
ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ 
Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 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, SANDEA Dorin-Gheorghe, 
SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri   
Domnul consilier judeţean RADU Călin nu a participat la vot. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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4. 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 Clubului 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 

 
Domnii consilieri judeţeni CETERAȘ Marius Nicolae, MUREȘAN Corneliu şi 

SANDEA Dorin Gheorghe nu au participat la dezbateri. 
 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Nu participă la dezbateri domnii consilieri judeţeni Sandea Dorin Gheorghe, Mureşan 

Corneliu şi  Ceteraş Marius Nicolae. 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Ioan FULEA: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Nu participă la vot domnul profesor Sandea, domnul Mureşan şi domnul Ceteraş, deci 3 

consilieri judeţeni.  
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Abţinere, domnul Puşcă. 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Nu au participat la vot domnii consilieri judeţeni Mureşan Corneliu, Ceteraş Marius 

Nicolae, Sandea Dorin Gheorghe. 
Un număr de 26 voturi pentru, o abţinere din partea domnului consilier judeţean Puşcă 

Nicolae. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 151. 
 
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 a fost aprobat cu un număr de 26 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr. 151/28  iunie 2019   

26 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnul vicepreședinte 
HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, 
ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, 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, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, 
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RADU Călin, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU 
Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
1 abținere: domnul consilier judeţean  PUȘCĂ Nicolae  
Domnii consilieri judeţeni CETERAȘ Marius Nicolae, MUREȘAN Corneliu şi 

SANDEA Dorin Gheorghe nu au participat la vot. 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
5. 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 

 
Domnii consilieri judeţeni CREȚU Simion, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN 

Corneliu, RADU Călin şi TĂTAR Virgil nu au participat la dezbateri. 
 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Nu participă la dezbateri domnii consilieri judeţeni Călin Radu, Corneliu Mureşan, 

Simion Creţu, Virgil Tătar şi Mihai Lucian Morar. 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Mihai Lucian MORAR: 
 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Domnii consilieri judeţeni Simion Creţu, Mihai Lucian Morar, Corneliu Mureşan, Călin 

Radu şi Virgil Tătar nu au participat la vot. 
2 abţineri din partea domnilor consilieri judeţeni Bogdan Mihai Dumitru şi Dorin 

Gheorghe Sandea. 
Cu un număr de 23 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 152. 
 
Proiectul 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 a fost aprobat cu un număr de 23 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 152/28  iunie 2019   

23 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnul vicepreședinte 
HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, 
ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ 
Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, FENEȘER Gheorghe, FULEA 
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Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 
PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, SIMION Marcel, 
STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
2 abțineri:  domnii consilieri judeţeni DUMITRU Bogdan Mihai şi SANDEA Dorin-

Gheorghe  
Domnii consilieri judeţeni CREȚU Simion, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN 

Corneliu, RADU Călin şi TĂTAR Virgil nu au participat la vot. 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
6. 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 

 
Domnii consilieri judeţeni CREȚU Simion, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN 

Corneliu, RADU Călin şi TĂTAR Virgil nu au participat la dezbateri. 
 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Nu participă la dezbateri domnii consilieri judeţeni Călin Radu, Corneliu Mureşan, 

Simion Creţu, Virgil Tătar şi Mihai Lucian Morar. 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Mihai Lucian MORAR: 
 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
2 abţineri... 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Nu au participat la vot domnii consilieri judeţeni Simion Creţu, Mihai Lucian Morar, 

Corneliu Mureşan, Călin Radu şi Virgil Tătar. 
23 de voturi pentru. 
2 abţineri din partea domnilor consilieri judeţeni Sandea Dorin Gheoarghe şi Dumitru 

Bogdan Mihai. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 153. 

 
Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 

bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 a fost aprobat cu un număr de 23 voturi 
„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 153/28  iunie 2019   

23 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnul vicepreședinte 
HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, 
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ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ 
Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, FENEȘER Gheorghe, FULEA 
Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 
PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, SIMION Marcel, 
STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
2 abțineri:  domnii consilieri judeţeni DUMITRU Bogdan Mihai şi SANDEA Dorin-

Gheorghe  
Domnii consilieri judeţeni CREȚU Simion, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN 

Corneliu, RADU Călin şi TĂTAR Virgil nu au participat la vot. 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
7. Proiect de hotărâre 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 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Mihai Lucian MORAR: 
 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Este după legea nouă? 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Nu. 
Am aşteptat, am verificat şi înainte de a intra în şedinţă. 
Încă nu este publicată în Monitorul Oficial al României Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului care a fost adoptată în şedinţa de Guvern de săptămâna aceasta. 
Nefiind încă publicată în Monitorul Oficial, vom aplica prevederile art. V din Legea nr. 

328/2018 care prevede că la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale unde nu sunt încheiate 
contracte de servicii publice în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1370/2007, valabilitatea 
programelor de transport şi după caz, a contractelor existente şi a licenţelor de traseu, se 
prelungeşte până la data de 2 decembrie 2019.  

După ce va fi publicată Ordonanţa de Urgenţă aprobată săptămâna aceasta, în Monitorul 
Oficial, probabil va fi iniţiat şi supus dezbaterii şi aprobării un alt proiect de hotărâre. 

Pentru a asigura continuitatea transportului public începând cu data de 1 iulie 2019, a fost 
iniţiat acest proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile legale încă în vigoare la ora 
şedinţei.   

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
După Ordonanţă va trebui să prelungim iar, vreo 3 ani… 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Da, Ordonanţa prelungeşte valabilitatea programului de transport până în  anul 2022. 

 
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: 
8 abţineri, din partea domnilor consilieri judeţeni Sandea Dorin Gheorghe, Dumitru 

Bogdan Mihai, Radu Calin, Mureşan Nicolae, Prodan Gheorghe Lucian, Oţoiu Marcel, Puşcă 
Nicolae şi Matei Ioan  

Cu un număr de 22 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 154. 
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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 a fost aprobat cu un număr de 22 voturi „pentru”, fiind adoptată 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 154/28  iunie 2019   

22 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnul vicepreședinte 
HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, 
ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ 
Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, FENEȘER 
Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU 
Adrian-Emil, PONORAN Tudor, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, 
TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
8 abțineri:  domnii consilieri judeţeni DUMITRU Bogdan Mihai, MATEI Ioan, 

MUREȘAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU 
Călin şi SANDEA Dorin-Gheorghe  
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
8. 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 

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 consilier județean Dorin Gheorghe SANDEA: 

Am înţeles că au apărut ceva modificări, aici, cu o comisie, cu un raport ... 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean a fost constituită o Comisie care 

analizează solicitările înaintate nouă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba. 
Propunerea a fost analizată de către această Comisie, a fost întocmit un Raport cu 

propunere. Propunerea acestei comisii, comisie din care fac parte inclusiv reprezentanţi ai 
Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, este de neexercitare a dreptului de preemţiune.   
 

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: 
Grupul de consilieri judeţeni ai Partidului Social Democrat se abţine?  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Domnul Sandea? 

 Domnul consilier județean Dorin Gheorghe SANDEA: 
Pentru! 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 
23 pentru. 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 23 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 155 
Cu excepţia domnului consilier judeţean Sandea Dorin Gheorghe, ceilalţi consilieri 

judeţeni prezenţi, din grupul consilierilor judeţeni ai Partidului Social Democrat se abţin. 
 
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 Alba Iulia, cu nr. cad/top. 70158 a fost aprobat cu un 
număr de 23 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 155/28  
iunie 2019   

23 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnul vicepreședinte 
HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, 
ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ 
Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, FENEȘER 
Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU 
Adrian-Emil, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
7 abțineri:  domnii consilieri judeţeni DUMITRU Bogdan Mihai, MATEI Ioan, 

MUREȘAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae şi RADU 
Călin  
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
9. 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 

 
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: 
Aceeaşi situaţie la vot. 
Cu un număr de 23 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 156. 
 
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 a fost aprobat cu un număr de 23 voturi „pentru”, 
fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 156/28  iunie 2019   

23 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnul vicepreședinte 
HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, 
ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ 
Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, FENEȘER 
Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU 
Adrian-Emil, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 
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0 voturi „împotrivă”  
7 abțineri:  domnii consilieri judeţeni DUMITRU Bogdan Mihai, MATEI Ioan, 

MUREȘAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae şi RADU 
Călin  
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Următoarea şedinţă va fi spre sfârşitul lunii, numai dacă mai apar probleme financiare 

atunci vom mai avea o şedinţă extraordinară.  
 Domnul consilier județean Călin RADU: 

Am şi eu câteva întrebări adresate dumneavoastră, domnule Preşedinte.  
Vreo 5-6... 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Da, mai scurte, aşa… 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 
Exact.  
De ce, domnule Preşedinte, halda de gunoi de la Galda încă nu este funcţională, iar 

Operatorul care a câştigat, nu colectează şi nu depozitează în halda de gunoi, gunoiul menajer? 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Următoarea. 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 
De ce credeţi că după precipitaţiile avute în ultima perioadă, da, în ultimele două luni, 

halda de gunoi, mă rog, pereţii haldei de gunoi nu s-au infiltrat cu apă şi alunecă?  
Pentru că ştiţi că s-a mai întâmplat şi anul trecut aşa ceva şi cu siguranţă au loc infiltraţii 

sau au avut loc deja infiltraţii?  
Alta: de ce credeţi că cetă ţeanul, eu şi orice alt cetăţean al judeţului, e dispus de la 1 iulie 

să plătească 25 de lei tariful de gunoi menajer, iar el încă nu ştie acest lucru? 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Da, mai departe. 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 
Că nu e la curent cu legislaţia.  
Bun, s-a semnat recepţia lucrării în octombrie 2016 la halda de gunoi, s-a finalizat în 

septembrie-octombrie 2017, chiar multă lume e curioasă, inclusiv eu, de ce nu funcţionează, de 
ce nu e dată în folosinţă şi de ce firmele nu, mă rog, firma care a câştigat nu?    

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Bun, vă răspundem, am înţeles. 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 
De ce se mişcă atâta de lent extinderea apei şi canalulului la Sâncrai, Aiud, Aiudul de 

Sus, Băgău?  
De ce Gârbova de Jos-Gârbova de Sus drumul se mişcă destul de încet, asfaltarea şi 

rigolele? 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Da, am înţeles, vă răspund eu la ultimele două şi Dan Popescu la primele trei.  
Cu lucrările pe care APA-CTTA le execută în zona Aiudului în localităţile pe care le-aţi 

menţionat, este problema pe care o avem cu toţi. 
Constructorii o au şi ei cu siguranţă.  
Lucrurile merg greu, că dacă ştiu bine, lucrarea este câştigată, trebuie să se mobilizeze să 

vină să lucreze, toţi suntem interesaţi.  
În ceea ce priveşte Gârbova-Gârboviţa, aici vă pot răspunde şi mai clar, cealaltă nefiind 

în administrarea noastră, contractele respective, aici se lucrează în paralel să introducem 
alimentarea cu apă şi asta încurcă puţin.  

Însă, ne-au promis cei de la APA-CTTA că până la jumătatea lunii iulie, eu o să fiu 
optimist aşa şi zic că 1 august, finalizează şi putem să accelerăm lucrările la drumul la care faceţi 
dumneavoastră referire şi în toamna asta drumul trebuie să fie finalizat cu totul, lucrează DPL-ul 
nostru.    
 Domnul consilier județean Călin RADU: 

Întrebam, pentru că în primăvara anului 2017, domnul director, mă rog, unul din domnii 
directori de la APA-CTTA, a venit şi a stat în locul domnului Secretar, dumneavoastră nu eraţi 
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prezent la şedinţă şi ne spunea că trebuie să crească uşor anumite preţuri la apă, pentru că vor 
exista investiţii în derulare şi e nevoie de bănuţi suplimentari pentru a putea acoperi acele 
investiţii care vor avea loc. 

Cred că se referea la Gârbove, unde s-a tras într-adevăr apa, s-a extins apa, nu e o 
problemă, dar se pare că mai e de lucru...    

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Da, mai avem încă de lucru, sigur că da… 

 Domnul consilier județean Călin RADU: 
Că bani ar fi, de asta întreb... 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Sigur că da. 
Lucrările astea pe care le execută de ani de zile APA-CTTA, prin finanţare europeană, 

finanţatorul a condiţionat, veniţi şi voi cu ceva şi acel ceva să fie prins în tarif, deci sunt 
condiţionări pe care le-au făcut nu numai nouă, ci tuturor asfel de investiţii din România.  

De asta creşte puţin preţul. Despre celelalte, vă răspunde domnul Popescu.  
Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
Răspunsul la „de este pentru că”: pentru că nu am finalizat încă procedura de atribuire la 

concesiune atât pe CMID, cât şi pe Staţia de transfer aferentă acestui sistem. Aici implică, să 
spunem, neoperarea acestei gropi de gunoi - SMID.  

La a doua întrebare, de ce avem o problemă de la data de 1 iulie: fiindcă nu neaparat prin 
natura CMID-ului avem o problemă, ci prin colectarea selectivă după cum stiţi.  

Cu siguranţă, depozitarea la Galda ar eficientiza costurile, categoric.  
La întrebarea de ce intră apă în taluz: fiindcă este apă în zona Galdei, e pământul dacă 

vreţi, e o argilă care se umflă şi este un sistem de taluzare, un sistem complex la care noi am 
primit chiar şi un proiect de monitorizare.  

Deci genul ăsta de lucrări sunt genul de lucrări vii. Nu la Galda, că poate aţi înţeles greşit, 
ci peste tot, atât în nivelul autostrăzilor cât şi în nivelul construcţiilor de acest gen, cât şi în toate 
nivelele.  

Prin prisma alunecărilor, la Galda nu mai sunt alunecări, iar ca să fiu mai concret, la 
Galda sunt alunecări de suprafaţă. Faptul că se vede o anumită vălurire, „burţi” cum le spunem 
noi netehnic în construcţii, se datorează din fericire acestor alunecări de suprafaţă care nu pun în 
pericol funcţionarea gropii SMID, de la Galda.  

Din fericire nu avem, sunt tot felul de mijloace de măsurare, n-avem nici o, să spunem, o 
fisură de 1 mm la groapă, la celulă ca să fiu mai exact, acolo unde se face depozitarea, ci doar în 
zona de taluzare.       
 Domnul consilier județean Călin RADU: 

Dacă ar fi fost halda dată în exploatare, firma care ar fi concesionat halda ar fi făcut acele 
investiţii de întreţinere şi aşa mai departe. 

Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
Nu, nu, nu, hai să vă contrazic.  
Noi deocamdată suntem, câteva zile mai avem pentru identificarea defecţiunilor, după 

care, acel proiect de monitorizare care nu înseamnă întreţinere ci monitorizare şi intervenţie 
asupra acelor alunecări care pot să spunem să nu intre în categoria lucrărilor de întreţinere.  

Nu se pune problema desfundării barbacanelor, nu se pune problrma să spunem cosirii 
vegetaţiei, cu siguranţă vor intra, sunt acolo clinometre, sunt calcule de apă, e un proiect de 
monitorizare mult mai complex decât o taluzare simplă, în trepte, în care am făcut un dren şi 
curge apă, deci să ne înţelegem!   
 Domnul consilier județean Călin RADU: 

În regulă, în regulă, şi totuşi când va fi dată în exploatare şi va fi exploatată halda de 
gunoi? 

Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
Din punct de vedere al Consiliului Judeţean, acesta are de îndeplinit două niveluri, mai 

multe niveluri operaţionale hai să spunem: Acordul de mediu obţinut, deşi putea fi în sarcina 
Operatorului, noi am obţinut acest Acord de mediu atât pe CMID, cât şi pe Staţiile de transfer, 
fiind două  proceduri de mediu independente.  

A doua condiţionalitate este adjudecarea, deci atribuirea contractului de concesiune pe 
Galda.  
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Asta este o Comisie, nu fac parte din ea, foarte multe nu ştiu să vă spun la chestiunea 
asta.  

În ceea ce priveşte operaţionalizarea efectivă, termenul de mobilizare este undeva la 60 
de zile în condiţiile în care Operatorul ar fi trebui să-şi obţină autorizaţiile de mediu.  

Deci din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt mai scurte, mai suntem condiţionaţi de 
forţă de muncă, specialişti care trebuie să-i aibă în această zonă de operare.  

Mai mult nu pot să vă spun.    
 Domnul consilier județean Călin RADU: 

Şi cum va primi cetăţeanul noul tarif care-l va avea de plătit? 
Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
Nu ştiu să vă răspund. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Nu-i treaba noastră, sunt ceilalţi. 
Ce facem noi determină preţul total, o mică parte care nu putem să v-o spunem, pentru că 

sunt ceilalţi care au câştigat licitaţia pentru colectare. 
Sunt două lucruri diferite: colectare şi depozitare.   
Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
Şi domnule consilier, dacă-mi permiteţi, data de 1 iulie este o problemă că poate avem o 

altă percepţie, noi de aici, este o problemă naţională. 
 Domnul consilier județean Călin RADU: 

Aşa e, ştiu că e naţională. 
Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
Adică ar trebui să vedem lucrurile prin toată poza lor, nu printr-o poză locală şi nu prin 

poza CMID-ului. 
 Domnul consilier județean Călin RADU: 

În regulă, mulţumesc. 
Domnul Dan Mihai POPESCU – administrator public al Judeţului Alba: 
Mulţumesc şi eu. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Sperăm cât mai repede. 
Bun, vă mulţumim.  
Când puteţi să veniţi dumneavoastră la şedinţă? 
Să nu fiţi în concediu. 

 Domnul consilier județean Cosmin ARION: 
Dacă-mi permiteţi, o problemă „internaţională”. 
Drumul de Vurpăr – Vinţ este finalizat sau în ce stadiu e? 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Se poate circula. 
Domnul președinte Marius Nicolae HAŢEGAN: 
Da. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
De ieri, de alatăieri. 

 Domnul consilier județean Cosmin ARION: 
Este deschis şi se poate circula? 

 Domnul consilier județean Dan Ioan CHERECHEŞ: 
Azi dimineaţă am venit eu pe el. 
Domnul președinte Marius Nicolae HAŢEGAN: 
Mai sunt câteva lucruri de făcut, puţine, ceva la acostamente, un parapet, dar de circulat 

se circulă fără nicio problemă. 
 Domnul consilier județean Cosmin ARION: 

Da, dacă se circulă este ok.  
Fiindcă traficul este infernal dinspre Sebeş, Vinţ sau spre Alba, este o nebunie şi pe acolo 

este o rută foarte bună.  
Mulţumesc.  

 Doamna consilier județean Iuliana ŞARLEA: 
Profit şi eu, în două problem, nu chiar cinci.  
Acum câteva luni am avut un drum spre Mănăstirea Cib şi am ieşit în judeţul Hunedoara. 
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Este o bucată de vreo 700 de metri de drum care am înţeles că ţine de judeţul Alba şi este 
neasfaltat. 
 Domnul consilier județean Corneliu MUREŞAN: 

800 de metri, şi eu vreau să mă interesez de drumul ăsta. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Am mai discutat. Avem nişte lucrări în zona Sebeşului, vor merge acolo şi se vor ocupa 

apoi. 
Deci aici va răpund la amândoi: în luna iulie ne apucăm să rezolvăm problema respectivă.  

 Doamna consilier județean Iuliana ŞARLEA: 
Şi mai aveam o întrebare. În urma ploilor din ultima vreme, cetăţenii din comunele 

Crăciunelu şi Bucerdea sunt foarte nemulţumiţi de viitura care vine de sus din Bucerdea. Ştiu că 
nu ţine de noi, dar oare nu-i putem pune împreună pe cei doi edili să găsească o soluţie? 

Că sunt doi încăpaţânaţi care cred că nu colaborează ca să găsească soluţia potrivită 
pentru comunitate. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
O să vă spună domnul vicepreşedinte Haţegan. 
Domnul președinte Marius Nicolae HAŢEGAN: 
Am avut o întâlnire.  

 Doamna consilier județean Iuliana ŞARLEA: 
Eu aşa zic, că trebuie să lucreze pentru comunitate. 
Domnul președinte Marius Nicolae HAŢEGAN: 
Am avut o întâlnire cu cei doi primari, i-am pus de acord, chiar astăzi o să merg acolo cu 

un proiectant, avem o soluţie, cred că de data asta o rezolvăm, pentru că şi domnul primar Aldea 
de la Bucerdea este de acord. Până acum acolo era problema, dar acuma este şi el de acord cu 
soluţia pe care am găsit-o şi eu zic că dacă lucrurile merg bine, în maxim două luni de zile putem 
să rezolvăm problema.    
 Doamna consilier județean Iuliana ŞARLEA: 

Dar trebuie forţaţi. 
Domnul președinte Marius Nicolae HAŢEGAN: 
Da, da, da, i-am pus de acord, asta e cel mai important lucru, i-am pus de acord. 

 Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Da, problema de la Crăciunelu, din partea aceea, nu este legată de drumul judeţean, că 

există şi că n-a fost construit cu ce trebuie. Rigolele-s foarte mari, problema este că nu există altă 
cale a apei decât aceea. Există nişte, hai să zicem, presupuneri netehnice încă, că dacă facem ce 
spunea domnul Marius Haţegan, s-ar putea să rezolvăm o parte din apa care circulă pe drumul 
acesta când sunt ploi torenţiale.      
 Doamna consilier județean Iuliana ŞARLEA: 

Eu zic că la orice problemă există şi soluţii. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Dar noi am fost dispuşi tot timpul să sprijinim, să intervenim, să facem tot ce putem noi 

face pe partea de drum judeţean, neînţelegerile sau lipsa de reacţie a fost să spunem mai mult a 
celor din Bucerdea. Atât. 
 Doamna consilier județean Iuliana ŞARLEA: 

Bine, mulţumesc. 
 Domnul consilier județean Corneliu MUREŞAN: 

Bun, dacă tot s-a atacat subiectul drumului DJ 705, dacă nu mă înşel, DJ 705D, tocmai 
îmi fusese atrasă atenţia de locuitori din zonă şi chiar am nişte poze în care se prezintă situaţia 
drumului respectiv, datorită traficului greu lucrările care s-au făcut anul trecut deja 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Vă răspund la întrebare. 

 Domnul consilier județean Corneliu MUREŞAN: 
Aşa, ăsta era un punct care iniţial nu-l prevăzusem, într-adevăr este o porţiune de 800 de 

metri care mai ales este semnalată locuitorilor de acei turişti care au început să ne bântuie ţara, ca 
să folosesc un termen, cu motocicleta şi vin din partea asta dinspre Hunedoara şi se plâng de 
acea porţiune de drum, care ar trebui, că cei de la Hunedoara şi-au făcut treaba, şi şi noi ar trebui 
să o remediem.  

Şi o altă problemă care am vrut să o ridic eu, este situaţia podului peste Mureş de la Vinţ.    
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Mie ce mi-e teamă? Văzusem zilele trecute că a fost câştigată licitaţia privind reabilitarea 
podului, rosturilor de la podul peste Mureş. Mi-e teamă ca să nu înceapă lucrările în acelaşi timp 
la ambele poduri şi atunci să ne trezim cu o mare mare belea.   

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Hai să spun de drumul de la Almaşu Mare şi despre pod o să vă spună domnul 

vicepreşedinte Haţegan.  
Noi avem în proiectare, aţi văzut că am aprobat şi partea de urcare de la Zlatna până în 

sus, în Plai, aşa se numeşte, 6 km. Celelate acum intrăm să reparăm lucrurile pe care le-au stricat 
transportatorii, deci le avem în program luna asta. Marius Haţegan, te rog frumos, pentru pod!  

Domnul președinte Marius Nicolae HAŢEGAN: 
Da, legat de pod, într-adevăr licitaţia a avut loc anul trecut, avem un câştigător, din păcate 

Ordonanţa 114 ne pune în situaţia în care trebuie să facem un Act adiţional, pentru că trebuie să 
actualizăm manopera de la 2000 la 3000 de lei. Deocamdată constructorul nu este de acord cu 
propunerea pe care am făcut-o noi. Bine, propunerea făcută de noi este conformă cu răspunsul 
primit de la Curtea de Conturi, că noi nu putem să facem altceva.  

El cere alte condiţii. Deocamdată discutăm cu el, deci suntem în faza asta de a negocia 
Actul adiţional.  

După ce negociem Actul adiţional şi va fi de acord, vom da Ordinul de începere şi o să 
încercăm să facem ca să nu ne suprapunem cu celălat. 
 Domnul consilier județean Corneliu MUREŞAN: 

Atunci chiar ne izolăm un pic aşa… 
Domnul vicepreședinte Ion DUMITREL: 
De fapt nici n-am dat Ordinul de începere a lucrării, suntem în faza asta de a negocia 

Actul adiţional. 
E obligatoriu să facem chestia asta. 
Domnul președinte Marius Nicolae HAŢEGAN: 
Sunt probleme, şi… 

 Domnul consilier județean Corneliu MUREŞAN: 
Ştiu că iniţial fusese o problemă la pod, datorită Studiului de fezabilitate, nu erau 

prevăzute nişte utilităţi care treceau… 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
S-au rezolvat! Şi domnul primar m-a sunat, că şi-a dat iluminatul jos şi ce facem. 
Chestia asta care ţi-a spus-o Marius ţi-am spus-o şi eu. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
La sfârşitul lunii iulie, sunteţi mulţi în concediu 
Deci rămâne pe 25 iulie! 
Vă mulţumesc, ne vedem atunci şi sperăm ca să primim bani ca să putem să ne mai 

întâlnim. 
 

Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „ordinarăˮ a 
Consiliului Județean Alba din data de 28 iunie  2019. 

 
PREŞEDINTE,                SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

           Ion DUMITREL                    Vasile BUMBU 
 
 

 
 
 
 
 
 
Redactat: VASILE BUMBU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit 

doamnei Florea Monica, declarată supleant pe lista Partidului Mișcarea Populară, 
la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 iulie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit 
doamnei Florea Monica, declarată supleant pe lista Partidului Mișcarea Populară, la alegerile 
locale din data de 5 iunie 2016;  
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind validarea mandatului de 
consilier judeţean atribuit doamnei Florea Monica, declarată supleant pe lista Partidului Mișcarea 
Populară, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, înregistrat cu nr. 15367/18 iulie 2019;  
 - raportul de specialitate nr. 15412/18 iulie 2019 al Direcției juridică și administrație 
publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 
  Luând în considerare: 
 - Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 112/25 aprilie 2019 privind constatarea 
încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean a 
domnului Ursaleș Traian Nicolae, pentru caz de incompatibilitate; 
 - adresa nr. 9549/VI/A/12/13 mai 2019 a Consiliului Județean Alba cu privire la 
solicitarea adresată Partidului Mișcarea Populară - Filiala Alba de a comunica supleantul pe lista 
Partidului Mișcarea Populară, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016; 
 - adresa nr. 45/17 iulie 2019 a Partidului .Mișcarea Populară Alba  privind validarea în 
funcția de consilier județean a doamnei Florea Monica, declarată supleant pe lista de consilieri 
județeni ai Partidului Mișcarea Populară, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, înregistrată 
la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.  15213/17 iulie 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 validare; 

Având în vedere prevederile:  
 - art. 597 alin. 2 lit. e și  art. 602 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
 - art. 31 alin. 3, art. 31 alin. 5 și art. 311 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (în vigoare până la data 
desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020);  
  - art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;  

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art. 1. Se validează prin votul deschis al consilierilor județeni mandatul doamnei 
FLOREA Monica,  declarată supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Mișcarea 
Populară, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.  
 Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în termen de 5 zile de la 
adoptare, sau în cazul absenței de la ședință, de la comunicare.  

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Partidului 
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Mișcarea Populară Alba, doamnei Florea Monica, Direcției juridică și administrație publică, 
Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului achiziții și monitorizarea implementării contractelor și 
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 159 
Alba Iulia, 25 iulie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1 şi  art. 
5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 23 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 31                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 23 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit 

doamnei Trîmbițaș Petronela Camelia, declarată supleant pe lista Partidului Mișcarea 
Populară, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 iulie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit 
doamnei Trîmbițaș Petronela Camelia, declarată supleant pe lista Partidului Mișcarea Populară, 
la alegerile locale din data de 5 iunie 2016; 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind validarea mandatului de 
consilier judeţean atribuit doamnei Trîmbițaș Petronela Camelia, declarată supleant pe lista 
Partidului Mișcarea Populară, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, înregistrat cu nr. 
15369/18 iulie 2019;  
 - raportul de specialitate nr. 15447/18 iulie 2019 al Direcției juridică și administrație 
publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
  Luând în considerare: 
 - Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 268/10 iulie 2019 înregistrat la registratura 
Consiliului Județean Alba cu nr. 15104/16 iulie 2019, prin care se constată încetarea de drept, 
înainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului de consilier județean al domnului 
Cenușă Marin, din cadrul Consiliului Județean Alba, ca urmare a pierderii calității de membru al 
Partidului Mișcarea Populară pe a cărui listă a fost ales și s-a declarat vacant locul acestuia. 
 - adresa nr. 15299/DJAP/VI/A/12/17 iulie 2019 a Consiliului Județean Alba cu privire la 
solicitarea adresată Partidului Mișcarea Populară - Filiala Alba de a comunica supelantul pe lista 
Partidului Mișcarea Populară, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016; 
 - adresa nr. 48/18 iulie 2019 a Partidului Mișcarea Populară Alba, privind validarea în 
funcția de consilier județean a doamnei Trîmbițaș Petronela Camelia, declarată supleant pe lista 
de consilieri județeni ai Partidului Mișcarea Populară la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, 
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.  15366/18 iulie 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 validare; 

Având în vedere prevederile:  
 - art. 597 alin. 2 lit. e și  art. 602 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
 - art. 31 alin. 3, art. 31 alin. 5 și art. 311 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare până la data 
desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020;  
  - art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;  

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art. 1. Se validează prin votul deschis al consilierilor județeni mandatul doamnei 
TRÂMBIȚAȘ Petronela Camelia, declarată supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului 
Mișcarea Populară, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.  
 Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în termen de 5 zile de la 
adoptare, sau în cazul absenței de la ședință, de la comunicare.  

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 
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comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Partidului 
Mișcarea Populară Alba, doamnei Trîmbițaș Petronela Camelia, Direcției juridică și 
administrație publică, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului achiziții și monitorizarea 
implementării contractelor și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 160 
Alba Iulia, 25 iulie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1 şi  art. 
5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 24 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 24 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, 

pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - proprietate publică a Judeţului Alba, 
cu imobilul înscris în CF nr. 7441 Săsciori, nr. cad. 43/2, nr. top. 913/b/2/3/2 

 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 iulie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului 
verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - proprietate publică a 
Judeţului Alba, cu imobilul înscris în CF nr. 7441 Săsciori, nr. cad. 43/2, nr. top. 913/b/2/3/2; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire 
la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - 
proprietate publică a Judeţului Alba, cu imobilul înscris în CF nr. 7441 Săsciori, nr. cad. 43/2, nr. 
top. 913/b/2/3/2, înregistrat cu nr. 15081/16 iulie 2019; 

- raportul de specialitate nr. 15283/17 iulie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea beneficiarului Comisia locală de fond funciar a comunei Săsciori, privind 
semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, teren neproductiv, situat în comuna 
Săsciori, sat Răchita, extravilan, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 704A - 
proprietate publică a Judeţului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 
14055/4 iulie 2019; 

- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - 
proprietate publică a Judeţului Alba şi cu parte din imobilul situat în extravilanul comunei 
Săsciori, sat Răchita, înscris în CF nr. 7441 Săsciori, nr. cad. 43/2, nr. top. 913/b/2/3/2. 
 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 
teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările 

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

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

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 
 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, 
pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - proprietate publică a Judeţului Alba, cu 
imobilul înscris în CF nr. 7441 Săsciori, nr. cad. 43/2, nr. top. 913/b/2/3/2, situat administrativ în 
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comuna Săsciori, sat Răchita, extravilan, judeţul Alba, care se învecinează cu drumul judeţean 
DJ 704A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeşel), 
solicitat în vederea realizării documentaţiei tehnice cadastrale aferentă imobilului cu nr. top. 
913/b/2/3/2, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

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

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Comisiei locale de fond funciar Săsciori, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea 
patrimoniului şi Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 161 
Alba Iulia, 25 iulie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1 şi  art. 
5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 26 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 26 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 161/25 iulie 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 

cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 154/28 iunie 2019 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 25 iulie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
154/28 iunie 2019 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; 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 154/28 iunie 2019 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, înregistrat cu nr. 15115/16 iulie 2019; 
 - raportul de specialitate nr. 15152/16 iulie 2019 al Direcţiei juridică şi administraţie 
publică - Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport  din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
       Ținând cont de prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 privind aprobarea Regulamentului, 
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 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; 

- 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; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 154/2019 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; 
 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. 5 
Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
        - art. I pnct. 3, art. IV şi art. X din O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane; 
 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE 

 
 
   Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 154/28 iunie 
2019 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, după cum 
urmează: 

1. Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Hotărâre privind prelungirea 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.” 
 2. Articolul 1 al hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „ Art. 1. Se aprobă prelungirea, până la data de 30 iunie 2023, 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.” 

    Art. II. Articolele 2, 3, 4, 5, 6 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 154/28 iunie 
2019 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 se revocă. 

  Art. III. 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. IV. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenției 
Teritoriale A.R.R. Alba, Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local, 
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. 162 
Alba Iulia, 25 iulie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1 şi  art. 
5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 19 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 26 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 7 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcții  
al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 

 
      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 iulie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Teatrului de 
Păpuși „Prichindel” Alba Iulia; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului 
de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, înregistrat cu nr. 15125/16 iulie 2019; 

- raportul de specialitate nr. 15199/16 iulie 2019 al Biroului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 1084 din 9 iulie 2019 a Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, 
înregistrată cu nr. 14597 din 10 iulie 2019 la registratura Consiliului Județean 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. 4 
Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 
- O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” 
Alba Iulia, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 274 din 25 octombrie 2018 își 
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Teatrului de 
Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, 
administratorului public al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției 
dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
Nr. 163 
Alba Iulia, 25 iulie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1 şi  art. 
5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 26 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 26 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 163/25 iulie 2019 
 

STAT DE FUNCȚII 
AL TEATRULUI DE PĂPUȘI „PRICHINDEL” ALBA IULIA 

 
 

Nr. 
crt. Denumirea funcției Nivelul 

studiilor 
Număr 
posturi 

1 Contabil șef grad II S 1 
 SERVICIUL ARTISTIC-SCENA  1 
2 Șef  serviciu artistic-scena grad II  S 1 
 COMPARTIMENTUL ARTISTIC  8 

3-6 Actor teatru/ mânuitor păpuși – marionete gradul I                                                 S 4 
7-8 Actor teatru/ mânuitor păpuși – marionete gradul II S 2 
9-10 Actor teatru/ mânuitor păpuși – marionete debutant S 2 

 COMPARTIMENTUL SCENA  6 
11 Regizor scena (culise) gradul I S 1 
12 Operator lumini gradul IA *) S 1 
13 Maestru lumini treapta I  1 
14 Maestru sunet treapta I  1 

15 Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole sau concerte 
treapta  I M;G 1 

16 Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole sau concerte 
debutant M;G 1 

 COMPARTIMENTUL PRODUCŢIE, APROVIZIONARE, 
ADMINISTRATIV  5 

17 - 18 Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole  sau concerte 
treapta  I M;G 2 

19 Muncitor calificat  I M;G 1 
20 Plasator sala  1 
21 Referent de specialitate gradul II S 1 
 COMPARTIMENT MARKETING CULTURAL  4 

22 Secretar literar gradul IA S 1 
23-24 Impresar artistic gradul I S 2 

25 Referent de specialitate gradul II S 1 

 COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE,  
RESURSE UMANE, JURIDIC  3 

26 Inspector de specialitate debutant S 1 
27 Referent de specialitate gradul IA S 1 
28 Consilier juridic gradul II S 1 

T O T A L 28 
 

*În cazul în care persoana, pentru care s-a primit aprobarea nominală de la Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale pentru a ocupa funcţie corespunzătoare nivelului de studii superioare, nu mai 
îndeplineşte criteriile stabilite prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2883/2017, 
Teatrul de Păpuşi „Prichindel Alba Iulia” va solicita, în acest sens, modificarea statului de funcţii. Funcţia 
de bază este maestru lumini treapta I. 

 
                                  CONTRASEMNEAZĂ 

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

 
HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului-teren  
-  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia,  

str. Calea Moților, nr. 116, judeţul Alba, înscris în CF nr. 76310 Alba Iulia,  
CF nr. 76251 Alba Iulia și CF nr. 76270 Alba Iulia 

 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 iulie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului-
teren –  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 
116, judeţul Alba, înscris în CF nr. 76310 Alba Iulia, CF nr. 76251 Alba Iulia și CF nr. 76270 
Alba Iulia; 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preemţiune asupra imobilului-teren –  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba 
Iulia, str. Calea Moților, nr. 116, judeţul Alba, înscris în CF nr. 76310 Alba Iulia, CF nr. 76251 
Alba Iulia și CF nr. 76270 Alba Iulia, înregistrat cu nr. 15148/16 iulie 2019;  
 - raportul de specialitate nr. 15268 /17 iulie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 665/8 iulie 2019 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14320/8 iulie 2019; 

- adresa nr. 4806/8 iulie 2019 a Ministerului Culturii și Identității Naționale, înregistrată 
la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14769/12 iulie 2019; 

Analizând raportul nr. 14653/11 iulie 2019, al Comisiei de stabilire a oportunităţii 
achiziţionării imobilelor monument istoric. 
 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei 

monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către UAT - Judeţul Alba 

asupra imobilului-teren - situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 116, 
judeţul Alba, proprietar SC Midtown Retail SRL, în cotă de 1/1 părţi, înscris în CF nr. 76310 
Alba Iulia, în suprafaţă totală de 543 mp., CF nr. 76251 Alba Iulia, în suprafaţă totală de 513 mp. 
și CF nr. 76270 Alba Iulia, în suprafaţă totală de 160 mp., monument istoric înscris în Lista 
Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 3, cod AB-I-m-A-00001.02, 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. 
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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 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. 164 
Alba Iulia, 25 iulie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1 şi  art. 
5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 26 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 26 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 161/25 iulie 2019 este publicată și poate fi 
consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  

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

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba  
prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,  

în vederea susținerii activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate  
sau înregistrate în România sau în alte state și care fac obiectul verificărilor  

masei și gabaritului de către administratorul drumurilor județene 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 iulie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în 
vederea susținerii activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate 
în România sau în alte state și care fac obiectul verificărilor masei și gabaritului de către 
administratorul drumurilor județene; 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii 
Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 
Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea susținerii activității de identificare, a 
vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state și care fac 
obiectul verificărilor masei și gabaritului de către administratorul drumurilor județene, 
înregistrat cu nr. 15154/16 iulie 2019; 

 - raportul de specialitate nr. 15385/18 iulie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului și 
a Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba; 

 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 
teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al 
Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și de 
avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de 
afaceri; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 
- art. 1 alin. 5 și art. 128 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 
 Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea susținerii 
activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate în România sau 
în alte state și care fac obiectul verificărilor masei și gabaritului de către administratorul 
drumurilor județene, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 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. Protocolul de colaborare încheiat între UAT - Județul Alba prin Consiliul 
Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, care face obiectul prezentei hotărâri,  va 
intra în vigoare după semnarea de către reprezentanții legali ai ambelor părți. 
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Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului 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, Inspectoratului 
de Poliție Județean Alba, Direcției juridică și administraţie publică și Direcției gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Nr. 165 
Alba Iulia, 25 iulie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1 şi  art. 
5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 26 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 26 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
  

http://www.cjalba.ro/
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Anexă la Hotărârea 
   Consiliului Județean Alba nr. 165/25 iulie  2019 

 
 
        ROMÂNIA                                                                                    ROMÂNIA 
    JUDEŢUL ALBA                                                                         JUDEȚUL ALBA      
Consiliul Judeţean Alba                                                    Inspectoratul de Poliție Județean 
Alba 
Nr.______din_________                                                             Nr.______din_________  
    
 
                                            

PROTOCOL DE COLABORARE 
 
         Președintele Consiliului Județean Alba desemnează prin dispoziție, funcţionari cu studii 
tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în  calitate de agenţi 
constatatori, pentru identificarea, verificarea vehiculelor rutiere de transport înmatriculate sau 
înregistrate în Romania sau în alte state, constatarea şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale 
pentru vehiculele care circulă pe drumurile județene din domeniul public al judeţului Alba şi 
administrate de Consiliul Județean Alba.    
         Pentru ca verificările transportatorilor privind respectarea prevederilor O.G. 43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare  de către 
reprezentanții Consiliului Județean Alba să fie posibile, este necesară oprirea vehiculelor pe 
drumurile de interes județean, de către personalul din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean 
Alba, care are drept de oprire și mobilizare a vehiculelor rutiere, iar acest obiect de activitate 
vizează consolidarea unui parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, între autorităţile publice 
şi unităţile de poliţie, în baza art. 2 și 3 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 173 
alin. 1 lit. e și art. 173 alin. 7 lit. c din Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019 privind Codul 
administrativ. 
  
         UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 
Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin domnul Ion 
DUMITREL - preşedinte, în calitate de partener, 
pe de o parte,  
         și 
         Inspectoratul de Poliție Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Piaţa Ion 
I.C. Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul comisar șef de 
poliție Florin Constantin DOGARU - împuternicit șef al inspectoratului, în calitate de 
partener pe de altă parte, 
 
          au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare: 
  
  Art. 1.  Obiectul Protocolului de colaborare 
 (1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie organizarea acțiunilor pe drumurile 
judeţene pe care urmează să se efectueze oprirea și mobilizarea în trafic de către personalul din 
cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a vehiculelor rutiere, care vor face obiectul 
verificărilor masei și gabaritului de către reprezentanții Consiliului Județean Alba. 
 (2) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în 
vederea îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt 
definite în prezentul Protocol de colaborare. 
 
 Art. 2.  Scopul Protocolului de colaborare 
 Prezentul Protocol de colaborare are ca scop protejarea infrastructurii rutiere din 
domeniul public al judeţului Alba aparținătoare drumurilor județene din judeţul Alba și care este 
administrată de Consiliul Județean Alba. 
 



 
49 

 
 Art. 3.  Durata Protocolului de colaborare 
 Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre 
a Consiliului Județean Alba și expiră la data de 31 iulie 2020. 
 
 Art. 4. Responsabilitățile părților 
 (1) UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba  
  va asigura prin reprezentanții desemnați, resursele necesare la organizarea acțiunilor pe 
drumurile judeţene pe care se vor efectua verificarea masei și gabaritului la vehiculele rutiere de 
transport tonaj din interiorul rețelei de drumuri județene administrată de Consiliul Județean Alba; 
  acțiunile privind verificarea masei maxime admise pe drumurile județene vor fi 
planificate de către UAT - Judeţul Alba după consultarea prealabilă a Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Alba - Serviciul Rutier, urmând ca inspectoratul de poliție să planifice efectivele de 
poliție care vor participa la desfășurarea activităților pe această linie; 
  consultarea Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul Rutier trebuie efectuată 
cu cel puțin 7 zile înainte de desfășurarea acțiunilor privind verificarea masei maxime admise; 
  în cazul în care o acțiune nu poate fi efectuată în ziua propusă de reprezentanții UAT - 
Județul Alba, se va stabili de comun acord cu Inspectoratul de Poliție Județean Alba - Serviciul 
Rutier o altă dată ulterioară ce va fi avută în vedere cu prioritate în planificarea activităților 
fiecărei părți.  
 (2) Inspectoratul de Poliție Județean Alba  
  va avea întreaga responsabilitate cu privire la dreptul de oprire și mobilizare a 
vehiculelor rutiere în interiorul rețelei de drumuri județene, ce vor face obiectul verificărilor 
masei și gabaritului de către reprezentanții Consiliului Județean Alba; 
  repunerea în circulație a vehiculelor de tonaj care au făcut obiectul verificărilor 
agentului constatator al Consiliului Județean Alba;   
  dirijarea prin deplasare a vehiculelor de tonaj ce vor fi supuse verificării, până la cea 
mai apropiată zonă (loc) indicată de către reprezentanții Consiliului Județean Alba, care permite 
efectuarea verificărilor în condiții legale;  
  polițistul rutier procedează la legitimarea conducătorului auto și solicită prezentarea  
documentelor prevăzute de lege ce vor face obiectul verificărilor masei și gabaritului de către 
reprezentanții Consiliului Județean Alba; 
  în funcție de situație, polițistul rutier acordă asistență agentului constatator din cadrul 
Consiliului Județean Alba la metodele de verificare a vehiculelor de tonaj. 
 
 Art. 5.  Conflictul de interese 
          Părţile se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi 
vor trebui să informeze partenerul imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce 
la apariţia unui asemenea conflict de interese. 
 
 Art. 6. Amendarea Protocolului de colaborare 
 (1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un 
amendament care trebuie acceptat de cealaltă parte.  
 (2) Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile 
înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor 
foarte bine justificate. 
 
 Art. 7. Răspunderea părților 
 (1) Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute 
întocmai și cu bună credință. 
 (2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 
Protocol de colaborare. 
 
 Art. 8. Comunicări 
 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Protocol de 
colaborare, se transmite în scris. 
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 (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în 
momentul primirii. 
 (3) Comunicările se pot face prin poștă civilă, poștă militară, fax sau email, la adresele și 
numerele de fax oficiale. 
 
 Art. 9. Forța majoră 
 Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face 
imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de 
răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 
 Încheiat la Alba Iulia în 2 (două) exemplare originale în limba română. 
 
 
          UAT Judeţul Alba prin                                   Inspectoratul de Poliție Județean Alba 
          Consiliul Județean Alba                        
 
                                                                                     ȘEFUL INSPECTORATULUI 
                   Președinte                                                             Comisar-șef de poliție                  

Ion DUMITREL                                                  Florin Constantin DOGARU                                                      
                                                   
    
                Vicepreşedinte,  
      Marius Nicolae HAŢEGAN 
 
                                                                                      ȘEFUL SERVICIULUI RUTIER 
              Director executiv,                                                     Comisar-șef de poliție 
                Marian AITAI                                                     Dorin Vasile DAVIDAȘ 
 
                
                Director executiv                                                                Vizat, 
                  Ioan BODEA                                                          Consilier juridic         
     
  
                Vizat,  C.F.P.P.    
                                                                                         ȘEFUL BIROULUI JURIDIC 
                                                                              Comisar de poliție 
                                                                                             Ioana MUNTEAN 
                 Consilier juridic  
 
 
 
                       Întocmit,  
              Pohonțu Sebastian            
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului 

fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul II al anului 2019 

 
      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 iulie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al 
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul II al anului 2019; 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de 
execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a 
bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 
pentru trimestrul II al anului 2019, înregistrat cu nr.  15202/16 iulie 2019; 
 - raportul de specialitate nr. 15392/18 iulie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 
specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al 
Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al 
Comisiei de specialitate 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. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare;  
În temeiul art. 182 alin. 1 și alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 
HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pentru 
trimestrul II al anului 2019, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2.  Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile 
pentru trimestrul II al anului 2019, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii și subvenţii din bugetul local pentru trimestrul II al anului 2019, conform 
anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică 
și administrație publică și Direcţiei dezvoltare și Bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU            
Nr. 166 
Alba Iulia, 25 iulie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit.  a şi  
art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 23 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 23 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
 
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 166/25 iulie 2019 sunt publicate și pot fi 
consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/


 
52 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii  
şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale  

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 iulie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii 
şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba; 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 
Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, înregistrat cu nr. 15204/16 
iulie 2019;  
 - raportul de specialitate nr. 14950/15 iulie 2019 al Biroului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 7923 din 8 iulie 2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 14737 din 9 
iulie 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. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. b 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 478 alin. 2 și art. 507 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- art. 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de 
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
            - art. 8 alin. 1 din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției 
generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 
aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
 - Ordinul nr. 25 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate 
copiilor din sistemul de protecţie specială; 
 - Ordinul nr. 26 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate 
copiilor din sistemul de protecţie specială; 
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 - Ordinul nr. 81 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre 
maternale; 
 - Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru 
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a 
copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor 
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. (1) Se aprobă înfiinţarea Casei de tip familial pentru copii cu dizabilităţi nr. 1 

Aiud - serviciu social cu cazare - în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba, prin reorganizarea Casei de tip familial nr. 1 Aiud. 

(2)  Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi nr. 1 Aiud va funcţiona în 
municipiul Aiud, str. Tudor Vladimirescu, nr. 14, jud. Alba. 

(3) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de tip familial 
pentru copii cu dizabilităţi nr. 1 Aiud, sens în care anexa nr. 25 a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 8 mai 2018, cu 
modificările şi completările ulterioare se modifică și se înlocuieşte în mod corespunzător cu 
anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr. 126 din 8 mai 2018, cu modificările şi completările ulterioare, sens în care, 
anexele nr. 2 şi nr. 31 ale regulamentului se modifică și se înlocuiesc în mod corespunzător cu 
anexele la prezenta hotărâre. 

Art. 5. Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45 din 28 
februarie 2019  îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorului general al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie 
publică, Direcţiei dezvoltare şi 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. 167 
Alba Iulia, 25 iulie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1 şi  art. 
5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 25 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 25 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  
Consiliului Judeţean Alba nr. 167 din 25 iulie 2019   

 
STAT DE FUNCŢII 

AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
ȘI PROTECȚIA COPILULUI ALBA 

 
Nr. 
crt Denumirea funcţiei Clasa/      

Studii Gradul Număr de 
posturi 

A. APARATUL DIRECȚIEI 
1* director general - gradul II I   1 
2* director general adjunct - gradul II I   4 

Compartimentul  
audit 

3** auditor I superior 2 
Biroul  

adopţii şi postadopţii 
4* şef birou - gradul II I   1 
5** consilier I superior 3 
6** consilier I principal 2 

Serviciul  
juridic şi contencios 

7* şef serviciu - gradul II I   1 
8** consilier juridic I superior 4 
9** consilier juridic I asistent 1 

Compartimentul  
Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului 

10** consilier juridic I superior 2 
Serviciul  

resurse umane şi gestiunea funcţiei publice 
11* şef serviciu - gradul II I   1 
12** consilier I superior 6 
13** consilier I principal 1 
14** referent  III superior 1 

Biroul  
sănătatea, securitatea muncii și PSI 

15 șef birou II S   1 
16 inspector de specialitate IA S   1 
17 inspector de specialitate I S   1 
18 inspector de specialitate debutant S   1 
19 psiholog practicant S   1 
20 subinginer IA SSD   1 

Serviciul  
monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi ONG 

21* şef serviciu - gradul II I   1 
22** consilier I superior 5 

Compartimentul  
relaţii publice 

23** consilier I superior 1 
Compartimentul  

coordonarea autorităților publice locale 
24** consilier I debutant 1 
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Serviciul  
evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 

25* şef serviciu - gradul II I   1 
26** consilier I superior 4 
27** consilier I principal 3 
28** consilier I asistent 2 
29 medic specialist medicină internă S   0.25 
30 medic primar psihiatrie S   0.25 
31 medic primar neurologie S   0.25 
32 medic primar oftalmologie S   0.25 
33 medic primar expertiza capacității de muncă S   0.25 

34 
medic specialist expertiza capacității de 
muncă 

S   0.25 

35 Asistent medical principal PL   0.5 
Compartimentul   

Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 
36 medic specialist - Preşedinte Comisie S   1 
37** consilier I asistent 2 

Serviciul  
evaluare complexă pentru copii 

38* șef serviciu - gradul II I   1 
39** consilier I superior 10 
40 inspector de specialitate IA S   0.5 
41 medic primar pediatrie S   1 

Serviciul  
intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație,  

repatrieri, violență domestică și prevenirea marginalizării sociale 
42* șef serviciu - gradul II I   1 
43** consilier I superior 7 
44** consilier I principal 1 

Serviciul  
management de caz pentru copii și  

managementul calității serviciilor de tip familial 
45* șef serviciu - gradul II I   1 
46** consilier I superior 13 
47** consilier I principal 2 
48** consilier I asistent 3 
49** consilier I debutant 1 

Serviciul  
management de caz pentru copii și  

managementul calității serviciilor de tip rezidențial 
50* şef serviciu - gradul II I   1 
51** consilier I superior 10 
52** consilier I asistent 2 

Serviciul  
management de caz pentru persoane adulte 

 cu dizabilități și monitorizare servicii sociale 
53* șef serviciu - gradul II I   1 
54** consilier I superior 13 
55** consilier I principal 1 
56** consilier I asistent 2 
57** consilier I debutant 1 
58 asistent social principal S   1 
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59 asistent social specialist S   1 
Biroul  

intervenție în regim de urgența în domeniul asistenței sociale 
60* șef birou - gradul II I   1 
61** consilier I superior 1 
62** consilier I principal 2 
63** consilier I asistent 2 

Biroul  
evidență și plată beneficii de asistență socială 

64* şef birou - gradul II I   1 
65** consilier I superior 3 
66** consilier I asistent 1 

Serviciul  
financiar – contabil 

67* şef serviciu - gradul II I   1 
68** consilier I superior 4 
69* referent III superior 3 

Serviciul  
achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ 

70* şef serviciu - gradul II I   1 
71** consilier I superior 4 
72** consilier I asistent 1 
73** consilier I debutant 1 
74** referent III superior 1 
75 referent IA M   1 

Compartimentul  
achiziții și contractare servicii sociale 

76** consilier I superior 1 
77** consilier I principal 2 

Serviciul  
întreținere și deservire 

78 șef serviciu gradul II S   1 
79 Inspector de specialitate II S  1 
80 şofer I G;M   5 
81 muncitor calificat I (întreţinere) G;M   3 
82 muncitor calificat III G   0.5 
83 îngrijitor G   3 

B. SERVICII PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Compartiment  
asistenţă maternală 

84 asistenți maternali profesioniști M;G   124 
Compartimentul  

asistenți personali profesioniști 
85 asistenți personali profesioniști M;G   26 

Centrul de îngrijire şi asistenţă  
pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud 

86 șef centru  - gradul II S   1 
87 Medic primar S  1 
88 psiholog practicant S   1 
89 asistent social principal S   2 
90 asistent medical principal PL   6 
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91 masor principal M   2 
92 infirmieră  G   19 
93 magaziner  M   1 
94 inspector de specialitate IA S   2 
95 muncitor calificat I (întreţinere) M; G   1 
96 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 
97 muncitor calificat I (fochist) M;G   3 
98 muncitor calificat IV (fochist) M;G   2 
99 muncitor calificat I (bucătar)  M; G   3 
100 muncitor calificat II (bucătar)  M; G   1 
101 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   1 
102 spălătoreasă G   2 
103 șofer  I M;G   1 

Casa de tip familial  
nr. 15 Abrud 

104 educator principal M   5 
105 educator  M   1 
106 psiholog practicant S   0.5 
107 asistent social practicant S   0.5 
108 asistent medical PL   1 
109 asistent medical debutant PL   1 

Casa de tip familial  
nr. 2 Abrud 

110 educator principal M   4 
111 educator  M   2 
112 asistent medical debutant PL   1 
113 asistent medical PL   1 
114 psiholog practicant S   1 

Casa de tip familial  
nr. 3 Abrud 

115 asistent social principal SSD;S   1 
116 educator principal M   4 
117 educator M   1 
118 educator debutant M   1 
119 asistent medical debutant PL   1 
120 psiholg practicant S   1 

Casa de tip familial nr. 6 Cîmpeni 
121 psiholog practicant S   0.5 
122 asistent social debutant S   0.5 
123 asistent medical PL   1 
124 asistent medical principal PL;SSD   1 
125 educator principal M   3 
126 educator M   2 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  
nr. 6 Abrud 

127 infirmier G   8 
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 7 Abrud 
128 asistent social principal S  1 
129 infirmier G   5 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  
nr. 8 Abrud 

130 infirmier G   6 
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Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  
nr. 14 Abrud 

131 infirmier G   8 
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 15 Abrud 
132 asistent medical PL   1 
133 asistent social principal S   1 
134 infirmier G   6 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  
nr. 19 Abrud 

135 asistent social principal S   1 
136 infirmier G   5 
137 maseur M   1 
138 şofer I G;M  1 
139 muncitor calificat I G;M  1 
140 îngrijitor G  1 

Centrul de îngrijire şi asistenţă  
pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieş 

141 șef centru  - gradul II S   1 
142 medic S   1 
143 kinetoterapeut debutant S   1 
144 terapeut ocupaţional S   2 
145 terapeut ocupaţional debutant S   1 
146 psiholog stagiar S   1 
147 asistent social principal S   1 
148 asistent social debutant S   1 
149 asistent medical PL;SSD   6 
150 asistent medical principal     1 
151 infirmier G   19 
152 muncitor calificat I (bucătar) G   4 
153 muncitor calificat IV (bucătar) G   1 
154 muncitor calificat I (întreținere) G;M   1 
155 muncitor calificat I (fochist) G;M   4 
156 muncitor calificat IV (fochist) G;M   1 
157 referent IA M   1 
158 magaziner  G;M   1 
159 îngrijitor G   2 

Centrul de tranzit Alba Iulia 
160 asistent social principal S   1 
161 psiholog practicant S   1 
162 terapeut ocupaţional debutant S   1 
163 educator M   1 
164 educator debutant M   1 

Centrul de primire în regim de urgenţă „Pinocchio” Alba Iulia 
165 asistent social principal S   1 
166 asistent medical principal PL   1 
167 psiholog practicant S   1 
168 psiholog practicant S   0.5 
169 educator principal M   3 
170 educator SSD   1 
171 educator M   2 
172 educator debutant M   1 
173 administrator I M   1 
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Casa de tip familial  
nr. 9 Alba Iulia 

174 inspector de specialitate I S   1 
175 asistent medical principal PL   1 
176 asistent medical principal PL   0,5 
177 asistent medical PL   1 
178 psiholog stagiar S   1 
179 educator principal M   4 
180 educator M   3 
181 educator debutant M   1 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  
nr. 16 Alba Iulia 

182 infirmier G   7 
183 asistent medical principal PL   1 

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsbergˮ 
184 șef centru - gradul II S   1 
185 medic (pediatru) S   1 
186 medic primar (medicină de recuperare) S   0.25 
187 medic specialist (medicină de recuperare) S   0.25 
188 medic primar (medicină de recuperare) S   0.25 
189 medic primar (neurologie infantilă) S   0.5 
190 medic primar (neurologie infantilă) S   0.25 
191 psiholog specialist S   1 
192 psiholog specialist S   0.5 
193 psiholog specialist S   0.5 
194 psiholog practicant S   3 
195 psiholog stagiar S   1 
196 asistent social specialist S   1 
197 asistent social principal S   1 
198 kinetoterapeut principal S   3 
199 kinetoterapeut S   2 
200 fiziokinetoterapeut S   1 
201 fiziokinetoterapeut  specialist S   1 
202 asistent medical principal PL;SSD   4 
203 asistent medical PL;SSD   1 
204 terapeut ocupaţional S   2.5 
205 psihopedagog S   1 
206 psihopedagog principal S   0.5 
207 logoped S   1 
208 logoped S   0,5 
209 masor M   1 
210 muncitor calificat I (spălătoreasă) G   1 
211 îngrijitor G   0.5 
212 îngrijitor  G   2 
213 administrator I M   0.5 

Centrul de plasament Blaj 
214 șef centru – gradul II S   1 
215 medic specialist (pediatru) S   0.5 
216 asistent social debutant S   1 
217 psiholog specialist S   0.5 
218 psiholog specialist S   0.5 
219 psiholog practicant S   1 
220 inspector de specialitate I S   1 
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221 educator S   1 
222 educator debutant S   1 
223 educator principal M   8 
224 educator M   3 
225 educator debutant M   1 
226 asistent medical principal PL;SSD   2 
227 muncitor calificat I (bucătar) M;G   3 
228 muncitor calificat II (bucătar) M;G   1 
229 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 
230 muncitor calificat I (întreținere) M:G   2 
231 șofer I M;G   1 
232 îngrijitor  G   2 

Casa de tip familial în comunitate Blaj 
233 educator principal M   4 
234 educator M   2 
235 educator debutant M   1 
236 asistent medical  PL   1 
237 asistent medical debutant PL   1 

Centrul de plasament de tip familial Mănărade 
238 asistent medical debutant PL   1 
239 educator principal M   4 
240 educator M   5 
241 educator debutant M   1 

Casa de tip familial  
nr. 4 Blaj 

242 asistent medical debutant S   1 
243 psiholog practicant S   0.5 
244 asistent medical PL   1 
245 educator principal M   4 
246 educator M   3 
247 educator debutant M   1 
248 îngrijitor  G   1 

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai 
249 șef centru - gradul II S   1 
250 psihopedagog principal S   1 
251 asistent medical principal PL   1 
252 asistent medical PL   1 
253 asistent medical debutant PL   1 
254 educator principal M   7 
255 educator M   1 
256 paznic G  1 

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi 
nr. 1 Aiud 

257 psihopedagog principal S   1 
258 psiholog practicant S  1 
259 educator principal M   5 
260 educator  M   1 
261 educator debutant M   2 
262 asistent medical principal S   1 
263 asistent medical PL   1 
264 referent IA M  1 
265 magaziner G;M  1 

Casa de tip familial nr. 5 Aiud 
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266 asistent medical PL   1 
267 asistent medical debutant PL   1 
268 educator debutant M   5 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  
nr. 17 Sâncrai 

269 infirmier G   7 
270 Muncitor calificat I (întreţinere) G  1 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  
nr. 18 Sâncrai 

271 asistent medical principal PL  1 
272 infirmier G  6 
273 Muncitor calificat I (întreţinere) G  1 

Casa de tip familial „Speranţa Copiilorˮ Cugir 
274 șef centru gradul II S   1 
275 asistent medical PL   1 
276 asistent social principal S   1 
277 psihopedagog S   1 
278 educator principal M   2 
279 educator M   5 
280 educator debutant M   1 
281 educatoare  M   1 

Centrul maternal pentru 6 cupluri mamă - copil „Speranţaˮ Alba Iulia 
282 șef centru - gradul II S   1 
283 asistent social principal S   1 
284 psiholog stagiar S   1 
285 asistent medical principal PL;SSD   2 
286 educator principal SSD   1 
287 educator  S   1 
288 educator principal M   1 
289 îngrijitor G  1 

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  
pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos 

290 șef centru – gradul II S   1 
291 medic primar S   2 
292 medic primar (psihiatrie) S   0.5 
293 medic primar (psihiatrie) S   0.5 
294 medic specialist (psihiatrie) S   2 
295 medic S   5 
296 asistent social principal S   5 
297 asistent social specialist S   1 
298 kinetoterapeut S   1 
299 psiholog specialist S   0.5 
300 psiholog specialist S   2 
301 psiholog practicant S   3 
302 terapeut ocupaţional S   7 
303 terapeut ocupaţional debutant S   7 
304 instructor de ergoterapie M;PL   1 
305 instructor de ergoterapie debutant M;PL   1 
306 asistent medical principal PL;SSD   31 
307 asistent medical PL;SSD   1 
308 maseur principal M   4 
309 maseur M   3 
310 infirmier G   108 



 
63 

311 infirmier debutant G   7 
312 farmacist S   2 
313 fiziokinetoterapeut debutant S   1 
314 inspector de specialitate IA S   3 
315 inspector de specialitate IA S   0,5 
316 inspector de specialitate II S   3 
317 inspector IA SSD  1 
318 magaziner  G;M   1 
319 kinetoterapeut debutant S   1 
320 kinetoterapeut principal S   1 
321 profesor C.F.M. principal S   1 
322 profesor C.F.M. S   1 
323 muncitor calificat I (bucătar) M;G   5 
324 muncitor calificat II (bucătar) M;G   3 
325 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   2 
326 muncitor calificat I (instalator) M;G   1 
327 muncitor calificat I (electrician) M;G   3 
328 muncitor calificat I (frizer) M;G   2 
329 muncitor calificat I (fochist) M;G   6 
330 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 
331 spălătoreasă M;G   7 
332 șofer I M;G   1 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  
nr. 10 Cricău 

333 asistent social specialist SSD;S   1 
334 infirmier G   5 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte 
 cu dizabilități Gârbova 

335 șef centru  - gradul II  S   1 
336 inspector de specialitate I S   2 
337 asistent social principal S   1 
338 psiholog practicant S   1 
339 medic primar S   1 
340 masor M  1 
341 asistent medical principal PL   3 
342 asistent medical PL   3 
343 infirmier G   23 
344 infirmier debutant G   1 
345 magaziner  M   1 
346 muncitor calificat I (bucătar) G;M   1 
347 muncitor calificat II (bucătar) G;M   1 
348 muncitor calificat IV (bucătar) G;M   3 
349 spălătoreasă G   1 
350 muncitor calificat I (lenjereasă) G   1 
351 șofer I G;M   1 
352 muncitor calificat I (întreţinere) G;M   3 
353 muncitor calificat IV (întreţinere) G;M  1 

Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  
nr. 13 Gârbova 

354 infirmier G   7 
355 asistent medical debutant PL  1 

Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  
nr. 3 Gârbova 
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356 infirmier G   9 
357 infirmier debutant G   1 

TOTAL GENERAL 1030 
NOTA: 
 *   funcţie publică de conducere    

 ** funcţie publică de execuţie    
                                     CONTRASEMNEAZĂ 

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

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale 
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 iulie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 
funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrat cu nr.           
15441/18 iulie 2019; 

- raportul de specialitate nr. 15451/18 iulie 2019 al Biroului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 1880 din 9 iulie 2019 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrată 
cu nr. 14488 din 9 iulie 2019 la registratura Consiliului Judeţean 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. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ;  
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- art. 31 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

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

- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 

conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Aiud, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 142 din 31 mai 2018 şi Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 9 din 25 ianuarie 2018 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării 
în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului de 
Pneumoftiziologie Aiud, 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 
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comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului de 
Pneumoftiziologie Aiud, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete 
şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Nr. 168 
Alba Iulia, 25 iulie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1 şi  art. 
5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 25 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 25 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  
 Consiliului Judeţean Alba nr.  168/25 iulie 2019 

 
STAT  DE  FUNCŢII 

AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea funcţiei 
  

Nivel 
studii 

Specialitatea 
  

Număr 
posturi  

 
 

COMITET DIRECTOR 
1 Manager grad II S 

 
1 

2 Director medical grad II S 
 

1 
3 Director financiar contabil grad II S Economist 1 

Total 3 
SECŢIA PNEUMOLOGIE I    33 paturi 

4 Medic şef secție grad II S Pneumologie 1 
5-6 Medic primar S Pneumologie 2 
7-13 Asistent medical principal PL Medicină generală 7 
14 Asistent medical debutant PL Medicină generală 1 

15-18 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 4 
19-23 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 5 

SECŢIA PNEUMOLOGIE I  - Compartiment TBC   23 paturi 
24 Medic specialist S Pneumologie 1 
25 Asistent medical principal-şef PL Medicină generală 1 

26-28 Asistent medical principal PL Medicină generală 3 
29 Asistent medical PL Medicină generală 1 
30 Asistent medical  PL Medicină generală 1 

31-33 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 3 
34 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 1 

Total 31 
SECŢIA PNEUMOLOGIE II   60 paturi 

35 Medic şef secție grad II S Pneumologie 1 
36 Medic primar S Pneumologie 1 

37-38 Medic specialist S Pneumologie 2 
39 Asistent medical principal-şef PL Medicină generală 1 

40-45 Asistent medical principal PL Medicină generală 6 
46 Asistent medical principal S Medicină generală 1 
47 Asistent medical principal S Medicină generală 1 

48-51 Asistent medical PL Medicină generală 4 
52 Asistent medical debutant PL Medicină generală 1 

53-59 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 7 
60-65 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 6 

 Total 31 
FARMACIA 

66 Farmacist şef secție grad I S Farmacie 1 
67 Asistent medical principal PL Farmacie 1 
68 Asistent medical PL Farmacie 1 
69 Îngrijitor curăţenie G Îngrijitor curăţenie 1 

 Total 4 
LABORATOR ANALIZE MEDICALE + Comp. BK 

70 Şef  laborator grad I S Laborator 1 
71 Medic specialist S Laborator 1 
72 Biolog/biochimist S Biolog/biochimist 1 
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73-74 Asistent medical principal PL Laborator 2 
75 Îngrijitor curăţenie  G Îngrijitor curăţenie 1 

 Total 6 
LABORATOR RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

76 Medic specialist S Radiologie 1 
77 Asistent medical principal PL Radiologie 1 

Total 2 
LABORATOR EXPLORĂRI FUNCŢIONALE + Comp. ENDOSCOPIE BRONŞICĂ 

78-79 Medic specialist S Pneumologie 2 
80 Asistent medical principal PL Medicină generală 1 

 Total 3 
DISPENSAR TBC 

81 Medic primar S Pneumologie 1 
82 Asistent medical principal PL Medicină generală 1 
83 Asistent medical principal PL Radiologie 1 
84 Asistent medical  PL Medicină generală 1 
85 Îngrijitor curăţenie G Îngrijitor curăţenie 1 

Total 5 
APARAT FUNCŢIONAL 

STATISTICĂ MEDICALA 
86 Registrator medical  M   1 

 Total 1 
COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI 

MEDICALE (Ord. 1101/2016) 
87 Medic specialist S Epidemiologie 1 
88 Asistent medical principal PL Epidemiologie 1 
89 Infirmieră, agent DDD G Agent DDD 1 

 Total 3 
MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE 

90 Medic specialist S   1 
91 Consilier Juridic debutant S  Jurist 1 
92 Economist gradul II S  Economist 1 
93 Asistent medical principal PL Medicină generală 1 

 Total 4 
FINANCIAR CONTABILITATE 

94-96 Economist gradul IA S Economist 3 
ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE 

97 Referent specialitate gradul II S Economist 1 
Total 4 

BIROU RESURSE UMANE - SERVICII INTERNE 
98 Şef birou grad II S Economist 1 
99 Economist gradul I S Economist 1 
100 Referent specialitate gradul I S Economist 1 

JURIDIC 
101 Consilier juridic gradul II S Jurist 1 

SERVICII INTERNE (secretariat-registratură, arhivă) 
102 Referent tr. I M Referent 1 
103 Funcţionar, arhivar  M Arhivar 1 

Total 6 
SERVICIUL ADMINISTRATIV 

104 Şef serviciu grad II S Inginer 1 
APROVIZIONARE 

105 Referent/merceolog  tr. I M Merceolog   1 
106 Magaziner M   1 
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COMPARTIMENT  SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII, SITUAȚII DE 
URGENȚĂ, PROTECȚIE CIVILĂ 

107 Inginer gradul IA S Inginer 1 
TEHNIC 

108 Subinginer gradul I SSD Subinginer 1 
COMPARTIMENT INFORMATICĂ 

109 Analist programator, gradul II S Informatică 1 
CAPELA 

110 Preot gr. II S Preot 1 
 Total 8 

DESERVIRE GENERALĂ 

111 Portar,  paznic G 
Agent pază și 
ordine 1 

Total 1 
MUNCITORI ÎNTREȚINERE CLĂDIRI ŞI INSTALAȚII 

112 Muncitor calificat III   Instalator 1 
113 Muncitor calificat II   Electrician 1 

114 Muncitor calificat tr. IV  
Lăcătuş mecanic de 
întreţinere şi 
reparaţii 

1 

Total 3 
MUNCITORI DESERVIRE POSTURI FIXE 

 Centrala termică 
115-116 Muncitor calificat tr. II   Fochist 2 

117 Muncitor calificat tr. III   Fochist 1 
Centrala telefonică 

118-119 Muncitor calificat tr. IV   Telefonist 2 
Confecţionare, reparare și întreținere inventar moale 

120 Muncitor calificat tr. III   Croitor 1 
Aprovizionare, depozitare, manipulare bunuri 

121 Muncitor necalificat tr. I   Manipulant bunuri 1 
Spaţii verzi 

122 Muncitor calificat tr. II   Horticultor 1 
Frizeria 

123 Muncitor calificat tr. IV   Frizer 1 
Conducere auto 

124 Şofer tr. I   Şofer 1 
Total 10 
BUCĂTĂRIE 

125-127 Muncitor calificat  tr. III   Bucătar 3 
Total 3 
SPĂLĂTORIE 

128 Spălătoreasă cu gestiune M;G Spălătoreasă 1 
129 Spălătoreasă M;G Spălătoreasă 1 

Total 2 
GARDEROBĂ 

130 Garderobier M;G Garderobier 1 
Total 1 

TOTAL POSTURI 130 
                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
      PREŞEDINTE,                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  
ALBA, 
                Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea componenței nominale a 
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba 

 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 iulie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre cu privire la modificarea componenţei nominale a Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Județean Alba; 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea componenţei 
nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba, înregistrat cu nr. 15399/18 
iulie 2019;  
 - raportul de specialitate nr. 15448/18 iulie 2019 al Direcției juridică și administrație 
publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
 Ținând cont de prevederile:  
 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 iunie 2016 privind organizarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 112/25 aprilie 2019 privind constatarea 
încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean a 
domnului Ursaleș Traian Nicolae, pentru caz de incompatibilitate; 
 - Ordinului Prefectului Județului Alba nr. 268 din data de 10 iulie 2019, comunicat 
Consiliului Județean Alba la data de 16 iulie 2017, înregistrat cu nr. 15104/16 iulie 2019 prin 
care se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului 
de consilier județean al domnului Cenușă Marin, din cadrul Consiliului Județean Alba, ca urmare 
a pierderii calității de membru al Partidului Mișcarea Populară pe a cărui listă a fost ales și se 
declară vacant locul acestuia 
 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 159/25 iulie 2019 privind validarea 
mandatului de consilier judeţean atribuit doamnei Florea Monica, declarată supleant pe lista 
Partidului Mișcarea Populară Alba, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;  
 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 160/25 iulie 2019 privind validarea 
mandatului de consilier judeţean atribuit doamnei Trîmbițaș Petronela Camelia, declarată 
supleant pe lista Partidului Mișcarea Populară Alba, la alegerile locale din data de 5 iunie 
2016; 
 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 
specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al 
Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al 
Comisiei de specialitate 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:  
 - 124 alin. 3 coroborat cu art. 182 alin. 4  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;  
 - art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;  

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea  
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HOTĂRÂRE 
 
 

 Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 
iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba, astfel 
cum a fost modificată şi completată ulterior, noua componență a comisiilor fiind următoarea:  
 

Comisia 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, strategii 
PNL -2, PSD –1, ALDE -1, PMP -1 

 
Comșa Cătălin Răzvan 
Chiriac Raul Dumitru  
Dumitru Bogdan-Mihai  
Feneșer Gheorghe 
Florea Monica 
 

Comisia 2 Comisia amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediuși gestionarea  
patrimoniului județului 

PNL -3, PSD –1, ALDE -0, PMP -1 
 

Șarlea Iuliana 
Albani Rocchetti Simone 
Giurgiu Marcel Olimpiu 
Luca Nicolae 
Trîmbițaș Petronela Camelia 
 

Comisia 3 Comisia administrație publică locală, juridică și ordine publică 
PNL -3, PSD –1, ALDE -1, PMP -0 

 
Simion Marcel 
Tătar Virgil 
Ponoran Tudor 
Matei Ioan 
Arion Cosmin 
 

Comisia 4 Comisia educație, cultură, tineret,  ONG –uri și sport 
PNL -3, PSD –2, ALDE -0, PMP -0 

 
Fulea Ioan 
Cherecheș Ioan Dan 
Ceteraș Marius Nicolae 
Sandea Dorin Gheorghe 
Radu Călin 
 

Comisia 5 Comisia cooperare interinstituțională și mediu de afaceri 
PNL -3, PSD –2, ALDE -0, PMP -0 

 
Morar Lucian Mihai  
Albu Nicolae 
Negruțiu Adrian Emil 
Oțoiu Marcel 
Mureșan Corneliu 
 
 

Comisia 6 Comisia sănătate și protecție socială 
PNL-2, PSD –2, ALDE -1, PMP -0 
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Crețu Simion 
Stănescu Vasile 
Pușcă Nicolae 
Prodan Lucian Gheorghe 
Uțiu Ioan 
 
 Art. II. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Comisiilor de 
specialitate, doamnei Florea Monica, doamnei Trîmbițaș Petronela Camelia, Direcției juridică și 
administrație publică, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Nr. 169 
Alba Iulia, 25 iulie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1 şi  art. 
5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 26 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 26 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea aderării UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba  
la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră” 

 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 iulie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării UAT - Județul Alba prin Consiliul 
Județean Alba la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea aderării UAT - 
Județul Alba prin Consiliul Județean Alba la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, 
Țara de Piatră”, înregistrat cu nr. 15330 /18 iulie 2019; 

- raportul de specialitate nr. 15417/18 iulie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete / 
Serviciul accesare şi coordonare proiecte  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 
- Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei, transmisă cu poşta electronică de 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba sub nr. 14095/4 iulie 2019, 
Strategiei de Dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014 – 2020, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 130 din 30 iulie 2014. 
 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. 5 
Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 89, art. 90, art. 91, art. 173 alin. 1 lit. e și art. 173 alin. 7 lit. c din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 35 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 273/2006 finanţelor publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 

ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

 
Art. 1. Aprobă aderarea UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba la Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitare „Moții, Țara de Piatră”, persoană juridică de drept privat, non 
politică, independentă, cu scop nepatrimonial. 
           Art.  2. Alocă suma de 200 lei din bugetul propriu al Județului Alba reprezentând aportul 
în bani la patrimoniul Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”. 

Art. 3. Desemnează reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Alba prin 
Consiliul Judeţean Alba în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Moții, Țara de Piatră” pe domnul Viorel-Marius CABA, cetăţean român, cu domiciliul în 
municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Crețulescu, nr. 23, judeţul Alba, posesor al C.I. seria AX nr. 
693874, eliberat de SPCLEP Alba Iulia la data de 27.11.2017, CNP 1790518011111,  având 
funcţia de consilier superior al Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Județului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

http://www.cjalba.ro/
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comunică: Prefectului Județului Alba, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de 
Piatră”, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi administraţie  publică, 
Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului de accesare și coordonare proiecte,  din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Nr. 170 
Alba Iulia, 25 iulie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit.  d şi  
art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 26 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 26 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 199 din 26 iulie 2018 și a 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 131 din 30 mai 2019 în legătură cu aprobarea 
Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului 

Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea  finanțării acestuia în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de 

investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operaţiunea A – Ambulatorii, Apelul de proiecte nr. 
POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7regiuni, cod SMIS 124866 

 
      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 iulie 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind  modificarea Hotărârii nr. 199 din 26 iulie 2018 referitor 
la aprobarea Acordului de parteneriat și a Hotărârii nr. 131 din 30 mai 2019 referitor la 
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; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind  modificarea Hotărârii nr. 199 
din 26 iulie 2018 referitor la aprobarea Acordului de parteneriat și a Hotărârii nr. 131 din 30 
mai 2019 referitor la 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, înregistrat cu nr. 15514/ 19 
iulie 2019;  

- raportul de specialitate nr. 15531/19 iulie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete – 
Serviciul accesare şi coordonare proiecte  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba.                                                                    

Ţinând cont de prevederile: 
- Solicitării de clarificări 1 a ADR Centru, înregistrată la registratura Consiliul Județean 

Alba cu nr. 14954 din 15 iulie 2019; 
-  Strategiei de dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014-2020; 
- Programului Operaţional Regional 2014-2020, Ghidul solicitantului – Condiţii 

generale pentru accesarea fondurilor; 
- Ghidului solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul 

aferent POR, Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de 
investiţii 8.1.-Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și 
promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de 
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, 
Obiectivul Specific 8.1- Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de 
nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate,   Operaţiunea A - Ambulatorii, Apel de 
proiecte POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7Regiuni, Cod apel POR/266/8; 
 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei 
de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
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- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

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

- O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare ; 

- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 
aprobate prin HG nr.93/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea  

 
 

HOTĂRÂRE  
 

Art. I. Se aprobă modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 199 din 26 
iulie 2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat care va fi încheiat între UAT - Județul 
Alba și Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia  în vederea implementării Proiectului 
„Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului 
Județean de  Urgență Alba Iulia” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiţii 8.1., 
Operaţiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7Regiuni - cod apel 
POR /266/8 în sensul că Acordul de parteneriat încheiat între UAT Județul Alba – lider de 
proiect (partener 1) și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia (partener 2) în vederea 
implementării Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” va avea conţinutul 
conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. II. Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 131 din 
30 mai 2019 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 care va avea următorul cuprins:   

„Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în Proiect a UAT - Județul Alba, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 0% din valoarea 
eligibilă a proiectului, în cuantum de 0,00 lei, reprezentând cofinanțarea Proiectului „Extindere, 
Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de 
Urgență Alba Iulia”.” 

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, Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi 
bugete  şi Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Serviciului accesare şi coordonare proiecte din 
cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU            
 
 
   

Nr. 171 
Alba Iulia, 25 iulie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit.  d şi  
art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 25 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 25 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea  
 Consiliului Județean Alba nr. 171 din 25 iulie 2019 

 

 

SPITALUL JUDEŢEAN       ROMÂNIA 
       DE URGENŢĂ ALBA IULIA                                         JUDEȚUL ALBA                  
                  CONSILIUL JUDEȚEAN            
  
       
 

Acord de parteneriat 

                      nr. _______/__________ 

 
pentru realizarea proiectului  

„EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE IN VEDEREA RELOCARII 
AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI  JUDETEAN  DE  URGENTA  

ALBA IULIA” 
 

Art. 1. Părţile 
1. UAT Județul Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu nr.1, 

județul Alba, codul fiscal 4562583, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), 
astfel: 

 Cont solicitant, cod IBAN: RO37TREZ24A660601550113X – Trezoreria Municipiului 
Alba Iulia.  
 

2. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia,  cu sediul în municipiul Alba Iulia, 
Bd.Revoluției 1989, nr.23, județul Alba, cod 510007, cod fiscal 4613342, având calitatea 
de Partener 2, astfel: 

 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
plată1:  
 RO11TREZ00221F401600XXXX – Sume primite în cadrul mecanismului decontării 

cererilor de plată- Trezoreria Municipiului Alba Iulia  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2: 
 RO79TREZ00221F480101XXXX- Fondul European de Dezvoltare (FEDR) –Sume 

primite în contul plăților efectuate în an curent - Trezoreria Municipiului Alba Iulia; 
 RO26TREZ00221F480102XXXX - Fondul European de Dezvoltare (FEDR) –Sume 

primite în contul plăților efectuate în anii anteriori - Trezoreria Municipiului Alba Iulia; 
 RO70TREZ00221F480103XXXX - Fondul European de Dezvoltare (FEDR) –

Prefinanțare- Trezoreria Municipiului Alba Iulia; 
 RO74TREZ00221F427000XXXX – Subvenții de la bugetul de stat către instituții 

publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării 

                                                           
1 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 
93/2016; 
2 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 
93/2016; 
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proiectelor finanțate din Fonduri Europene Nerambursabile (FEN) postaderare, aferente 
perioadei de programare 2014-2020 - Trezoreria Municipiului Alba Iulia. 

au convenit următoarele:  
 

Art. 2. Obiectul 
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 

financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le 
revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: EXTINDERE, MODERNIZARE 
SI DOTARE IN VEDEREA RELOCARII AMBULATORIULUI INTEGRAT AL 
SPITALULUI  JUDETEAN  DE  URGENTA  ALBA IULIA, care este depus în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1-Investiţii în infrastructurile 
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, 
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Operațiunea A – 
Ambulatorii,  Obiectiv specific 8.1 - Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, 
comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, apelul de 
proiecte cu titlul P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8, (Cod generat 
MySMIS 124866- Extindere, modernizare si dotare in vederea relocarii ambulatoriului 
integrat al spitalului  judetean  de  urgenta  Alba Iulia), precum și pe perioada de 
durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.  

 
(2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare. 

 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 

din Cererea de finanţare: 
 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de parteneriat 
(Partener 1) 

Activitati derulate pana la depunerea cererii de finantare 
1. Intocmirea cererii de finantare 

Intocmirea dosarului cererii de finantare 
Valoare : 0,00 lei inclusiv TVA 
Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

Activitati ulterioare semnarii contractului de finantare 
1. Demararea implementarii proiectului 

Valoare estimata: 0 lei 
Dupa semnarea contractului de finantare, se va organiza o 

sedinta de lansare a proiectului la care va participa echipa de 
management formata din reprezentantii celor 2 parteneri. Se vor 
prezenta obiectivele proiectului, activitatile si responsabilii de activitati 
impreuna cu calendarul de realizare a activitatilor, bugetul proiectului. 
Se vor pune la dispoziția echipei de management resursele materiale 
alocate: spatiul de desfasurare a activitatii, birotica necesare si tehnica 
de calcul. Se va constitui un comitet de coordonare si monitorizare 
format din 5 membri, 3 din partea partenerului UAT Judetul Alba si 2 
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din partea partenerului 2 Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia.  
 
2. Derulare proceduri de Achiziții  

a. Servicii de Proiectare;  
Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

b. Contract de Executie;  
Responsabil:  

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

c. Publicitatea si informarea proiectului;  
Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

d. Audit financiar;  
Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

e. Dirigentie de santier;  
Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

Valoare estimata: 0 lei 
 Procedurile de achizitii se vor derula cu respectarea 
prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice, respectiv Legea 
98/2016.  

 
3. Managementul proiectului;  

Responsabil: 
i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 
Valoare estimata: 0 lei 
Managementul proiectului va fi asigurat de o echipa mixta 

formata din reprezentanti ai celor 2 parteneri. Activitatea de 
management va fi monitorizata permanent de catre comitetul de 
coordonare si monitorizare organizat la nivelul parteneriatului.  

Atributiile echipei de management: 
- Derulare proceduri achizitii 
- Intocmire rapoarte de progres si rapoarte tehnico – financiare 
- Intocmire cereri de rambursare si cereri de plata 
- Contabilitatea proiectului 
- Pastrarea si arhivarea documentelor 
- Coordonarea activitati de informare si publicitate 
- Actualizare devize investitii, grafic activitati 

Atributii ale comitetului de coordonare si monitorizare: 
- Verifica activitatea echipei de management in sensul incadrarii 

in calendarul activitatilor, bugetul proiectului 
- Avizeaza documentele depuse catre OI ADR Centru in cadrul 
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activitatilor de implementare 
- Avizeaza propunerile echipei de management cu privire la 

actualizarea elementelor contractului de finantare (grafice de 
implementare, cash flow si buget, echipa de management) 

 
4. Informare si publicitate;  

Responsabil: 
i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 
Valoare estimata: 19.337,50 lei inclusiv TVA – cheltuieli 

eligibile;  
Activitatea se va desfasura cu respectarea cerintelor 

finantatorului cuprinse in Manualul de Identitate Vizuală. Toate 
activitatile de informare si publicitate aferente proiectului vor fi 
realizate ulterior obtinerii avizului specific din partea finantatorului.  

 
5. Evaluare finala;  

Responsabil: 
i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 
Valoare estimata: 0 lei; 
La finalizarea implementarii proiectului se vor desfasura 

activitatile de evaluare finala care includ: 
- Incadrarea in bugetul proiectului 
- Incadrarea in calendarul activitatilor 
- Gradul de realizare al obiectivelor stabilite 
- Atingerea indicatorilor de proiect stabiliti in Cererea de 

finantare.  
Activitatea urmeaza a fi realizata de comitetul de coordonare şi 
monitorizare. 
 

UAT Judetul Alba va asigura intreaga cofinantare a proiectului, 
respectiv suma de 214.015,00 lei, transferand sumele aferente 
partenerului 2, Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, care va 
gestiona direct fluxurile financiare in conformitate cu reglementarile 
legale in vigoare. 

 

Partener 2 
 

Activitati derulate pana la depunerea cererii de finantare 
1. Servicii de proiectare  

Servicii de proiectare aferente intocmirii SF mixt 
Valoare : 73.500,00 lei inclusiv TVA 
Responsabil: 

i. Partener 2 SJU Alba Iulia,  
 
2. Intocmirea cererii de finantare 

Intocmirea dosarului cererii de finantare 
Valoare : 0,00 lei inclusiv TVA 
Responsabil: 

iii. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  
iv. Partener 2 SJU Alba Iulia 

 
Activitati ulterioare semnarii contractului de finantare 
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1. Demararea implementarii proiectului 
Valoare estimata: 0 lei 
Dupa semnarea contractului de finantare, se va organiza o 

sedinta de lansare a proiectului la care va participa echipa de 
management formata din reprezentantii celor 2 parteneri. Se vor 
prezenta obiectivele proiectului, activitatile si responsabilii de activitati 
impreuna cu calendarul de realizare a activitatilor, bugetul proiectului. 
Se vor pune la dispoziția echipei de management resursele materiale 
alocate: spatiul de desfasurare a activitatii, birotica necesare si tehnica 
de calcul. Se va constitui un comitet de coordonare si monitorizare 
format din 5 membri, 3 din partea partenerului UAT Judetul Alba si 2 
din partea partenerului 2 Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia.  
 
2. Derulare proceduri de Achiziții  

a. Servicii de Proiectare;  
Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

b. Contract de Executie;  
Responsabil:  

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

c. Publicitatea si informarea proiectului;  
Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

d. Audit financiar;  
Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

e. Dirigentie de santier;  
Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

Valoare estimata: 0 lei 
 Procedurile de achizitii se vor derula cu respectarea 
prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice, respectiv Legea 
98/2016.  
 
3. Executie servicii de Proiectare;  

Responsabil: 
i. Proiectant; 

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia; 
Valoare estimata: 290.150,56 lei inclusiv TVA – cheltuieli 

eligibile;  
Serviciile de proiectare se vor realiza avand in vedere 

prevederile programului de finantare POR, Axa 8, Prioritatea de 
investiție 8.1, Operatiunea A – Ambulatorii, precum si legislatia in 
vigoare in domeniul constructiilor si instalatiilor.  

 
4. Executie lucrari de constructii si instalatii;  

Responsabil: 



 

 
83 

i. Partener 2 SJU Alba Iulia,  
ii. Diriginte de santier 

iii. Proiectant 
Valoare estimata: 10.257.785,94 lei inclusiv TVA – cheltuieli 

eligibile;   
 Investitia propusa presupune executia de lucrari de constructii si 
instalatii de modernizare, extindere si dotare in vederea relocarii 
ambulatorului integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia. 
Activitatea de executie a lucrarilor de constructii si instalatii va fi 
monitorizata de dirigintii de santier, totodata beneficiind de suport din 
partea proiectantului.  

 
5. Managementul proiectului;  

Responsabil: 
i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 
Valoare estimata: 0 lei 
Managementul proiectului va fi asigurat de o echipa mixta 

formata din reprezentanti ai celor 2 parteneri. Activitatea de 
management va fi monitorizata permanent de catre comitetul de 
coordonare si monitorizare organizat la nivelul parteneriatului.  

Atributiile echipei de management: 
- Derulare proceduri achizitii 
- Intocmire rapoarte de progres si rapoarte tehnico – financiare 
- Intocmire cereri de rambursare si cereri de plata 
- Contabilitatea proiectului 
- Pastrarea si arhivarea documentelor 
- Coordonarea activitati de informare si publicitate 
- Actualizare devize investitii, grafic activitati 

Atributii ale comitetului de coordonare si monitorizare: 
- Verifica activitatea echipei de management in sensul incadrarii 

in calendarul activitatilor, bugetul proiectului 
- Avizeaza documentele depuse catre OI ADR Centru in cadrul 

activitatilor de implementare 
- Avizeaza propunerile echipei de management cu privire la 

actualizarea elementelor contractului de finantare (grafice de 
implementare, cash flow si buget, echipa de management) 

 
6. Informare si publicitate;  

Responsabil: 
i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  

ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 
Valoare estimata: 19.337,50 lei inclusiv TVA – cheltuieli 

eligibile;  
Activitatea se va desfasura cu respectarea cerintelor 

finantatorului cuprinse in Manualul de Identitate Vizuală. Toate 
activitatile de informare si publicitate aferente proiectului vor fi 
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realizate ulterior obtinerii avizului specific din partea finantatorului.  
 

7. Audit financiar; 
Responsabil: 

i. Partener 2 SJU Alba Iulia,   
ii. Auditor financiar 

Valoare estimata: 59.976,00 lei inclusiv TVA – cheltuieli 
eligibile;  
Se vor întocmi rapoarte de audit care sa confirme că, 

cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt: 
o necesare pentru realizarea proiectului,  
o prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului, 
o în conformitate cu principiile unui management financiar 

sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, şi un raport 
optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform 
prevederilor OUG 66/2011); 

o efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi, 
o cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate, 
o înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la 

bază documente justificative, să fie identificabile şi verificabile, 
să fie dovedite prin documente originale.  

 

8. Evaluare finala;  
Responsabil: 

i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA  
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia 

Valoare estimata: 0 lei; 
La finalizarea implementarii proiectului se vor desfasura 

activitatile de evaluare finala care includ: 
- Incadrarea in bugetul proiectului 
- Incadrarea in calendarul activitatilor 
- Gradul de realizare al obiectivelor stabilite 
- Atingerea indicatorilor de proiect stabiliti in Cererea de 

finantare.  
Activitatea urmeaza a fi realizata de comitetul de coordonare şi 

monitorizare. 
 
(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 
 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa 

cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 
 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteriat 
(Partener 1) 
UAT Judeţul Alba 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA) 
0,00 lei - 0%  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (inclusiv 
TVA)                                                                      0,00 lei - 0% 
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (inclusiv 
TVA)                                                                     0,00 lei - 0 % 
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Partener 2 
Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA)                              
                                                          214.015,00 lei - 2% 
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (inclusiv 
TVA)                                                   0 lei - 100% 
 Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (inclusiv 
TVA)                                                 214.015,00 lei – 2% 

(3) Plăţile 
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 
93/2016. Ȋn acest sens, se vor include în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele: 
 

a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de 
parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de 
parteriat şi toate documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice  derulate 
de aceştia; 

b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plată către 
OI/autoritatea de management3, iar autoritatea de management virează, după efectuarea 
verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de 
parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare 
activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art.  3, alin. (1) și 
(2) din acordul de parteneriat. 

c) liderul de parteneriat şi partenerii - instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu sumele 
pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării 
valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform 
prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare4. 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 
 Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează 

la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. 
Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la 
extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.  

 

                                                           
3 A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016; 
4 A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015). 
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Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1) 
A. Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 
informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a 
cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind 
atribuirea contractelor de achiziţie. 
 

B. Obligaţiile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de 

finanţare. 
(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa 

despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de 
progres şi financiare. 

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 
trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de 
management / Organismul intermediar POR.  

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cătreOI/autoritatea de management 
a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de 
progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.  

(5) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului 
în original precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, 
privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, 
în conformitate cu legislația comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate 
până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a 
proiectului, oricare intervine ultima.  

(6) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 
neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, 
în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare 
a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele 
solicitate la rambursare/plată.   

(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina 
căruia a fost cauzat prejudiciul.  

(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 
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(9) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului 
aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele 
său de către Autoritatea de management. 

 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 
A. Drepturile Partenerului 2 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate 
de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. 
Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din procesul de 
rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca 
eligibile.  

(2) Partenerul 2 are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie 
informat despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul 
departeneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Partenerul 2 are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privinţa 
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 
înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR. 

 
B. Obligaţiile Partenerului 2 

(4) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în 
vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, dezvoltării 
durabile, informării şi publicității în implementarea activităților proprii. 

(5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de 
atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre 
verificare: 

(6) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile 
complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare:  

(7) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele 
justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată:  

(8) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau 
european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea 
modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 
(cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. 

(9) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să 
acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv 
acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție 
documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport 
hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate 
astfel încât, să permită verificarea lor. 
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(10) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente 
privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(11) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 
neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, 
în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare 
a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund 
proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la 
rambursare/plată.   

(12) Partenerii au obligaţia de a restitui AM/OI, orice  sumă ce constituie plată nedatorată/sume 
necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data primirii  notificării. 

(13) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi 
analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea 
Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(14) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat 
în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate 
condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta. 

(15) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind 
activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 
conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate 
cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 

(16) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde 
solidar cu liderul de proiect. 

(17) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit 
pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de 
nereguli, conform legislației în vigoare. 

(18) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor 
cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(19) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(20) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire 
menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM. 

 

Art. 7. Achiziții publice  
(1)  Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea 

legislației în vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de 
AM/OI și/sau alte organisme abilitate. 

 

Art. 8. Proprietatea 
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului 

construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a 
mijloacelor de transport în comun,  şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe 
o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în exploatare şi să 
asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a 
dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor,a mijloacelor de transport în comun etc. 
ce au facut obiectule proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului 
final. Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor a 
mijloacelor de transport în comun, ce au facut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul 
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de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.Părţile au 
obligaţia  să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub 
orice formă  obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, 
pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale. De asemenea, părțile au obligația 
respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în 
scopul realizării proiectului. 

Art. 9. Confidențialitate 
(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate 

informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să 
prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg 
să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din 
prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 10. Legea aplicabilă 
(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării 

anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă 
numai atunci când este convenită de toate părţile.  

Art. 11. Dispoziţii finale 
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile 

nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 
Întocmit în 3 (trei) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original 
pentru cererea de finanţare. 
Semnături 
 

Lider de 
parteneriat 
(Partener 1) 

DUMITREL Ion 
Președinte 
Consiliul Județean Alba 
 

Semnătura Data şi locul 
semnării 
25.07.2019 
Alba Iulia 

Partener 2 
 

MARZA Simona Diana 
Manager  
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
 

Semnătura Data şi locul 
semnării 
25.07.2019 
Alba Iulia 
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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, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

 
      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 iulie 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, cu modificările şi completările ulterioare,; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea 
articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019  privind constituirea 
şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, cu modificările şi completările 
ulterioare, înregistrat cu nr. 15952/25 iulie 2019; 

- raportul de specialitate nr. 15954 /25 iulie 2019 al Direcției dezvoltare și 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, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 
specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al 
Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al 
Comisiei de specialitate 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. 173 alin. 3, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 și alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 
 
Art. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019  privind 

constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins: 

„Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2019 a sumei de 128.981,87 mii lei din excedentul 
bugetului local, rezultat la 31 decembrie 2018, astfel: 

  a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre 
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2019, suma de 4.203,15 
mii lei (ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare); 
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  b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2019, suma 
de  124.778,72 mii lei, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 
  

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

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Nr. 172 
Alba Iulia, 25 iulie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit.  a şi  
art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 21 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 21 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 172/25  iulie 2019 
 

Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean  
finanţate din excedentul bugetului local, pe anul 2019 

  mii lei 
Nr. 
Crt. Denumirea obiectivului Buget 2019 

0 A 1 

TOTAL, din care: 124.778,72 

A. Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 15,367.60 

I. Obiective de investiţii: 13,438.00 

1. Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 
Alba cu extindere  13,076.00 

2. Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii 
Alba Iulia - Sala Unirii   237.00 

3. Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 
Alba Iulia -  Muzeul Naţional al Unirii (PT) 20.00 

4. 
Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii 
„Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 
Alba cu extindereˮ  

30.00 

5. Amenajare depozit  de ceramică veche (PT) 75.00 
II. Alte cheltuieli de investiţii: 1,929.60 
1. Autoturism 87.00 
2. Tehnică de calcul și echipamente de comunicații 169.00 
3. Echipamente IT 707.30 
4. Realizare busturi 70.00 

5. Software, programe informatice, aplicații (software proiectare, soluție 
antivirus, bitdefender, soluție intranet, licențe, aplicații, etc) 202.30 

6. 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 
Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - Studiu de parament și 
stratigrafic 

4.00 

7. 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii 
Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - branșamente utilități, studii, 
avize, acorduri (post trafo), etc 

250.00 

8. 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 
Alba cu extindere - branșamente utilități, studii, avize, acorduri, etc (post 
trafo) 

250.00 

9. Realizare PUZ Bastion Sfântul Mihail 50.00 
10.  Realizare PUZ zona Muzeu - Sala Unirii 50.00 

11. Construire arhiva Consiliul Județean Alba -  studiu de fezabilitate, studii, 
expertize, avize, acorduri  50.00 

12. Expertiză tehnică imobil Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 21 (fosta Banca 
Raiffeisen) 20.00 

13. Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în 
Județul Alba 20.00 

B. Capitolul 54.00   Alte servicii publice generale                                                                                             459.75 
I. Obiective de investiţii Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo: 132.20 
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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 13.00 
4. Racord energie electrică container din zona Șureanu 25.00 
5. Containere  44.20 

II. Alte cheltuieli de investiţii Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo: 256.55 
1. ATV 62.00 
2. Calculator  12.60 
3. Laptop  10.00 
4. Staţii digitale tetra Alba Iulia  6.00 
5. Staţii digitale tetra intervenţii  16.00 
6. Staţii digitale tetra intervenţii mașini  24.00 
7. Masa  şedinţă 3.00 
8. Accesorii mașină 53.30 
9. Dispozitiv de protecţie în avalanşă tip airbag  23.00 

10. Targă de evacuare şi salvare  17.85 
11. Cască de protecţie salvator aero  8.20 
12. Instalare sistem supraveghere container din zona Şureanu 5.50 
13. Instalare sistem supraveghere container din localitatea Arieşeni 5.60 
14. Instalare sistem supraveghere container din localitatea Rimetea 5.50 
15. Licenţă office  0.40 
16. Soft-uri Rescue Rigger  3.60 

III. Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a 
Persoanelor Alba 71.00 

C. CAPITOL 60.02 - Apărare Națională – CMJ 145.00 
I. Alte cheltuieli de investiţii: 145.00 
1. Autoutilitară  76.00 
2. Multifuncțional laser A3 color  13.00 
3. Multifuncțional laser A4 color  6.00 

4. Expertiză tehnică, Mansardare corp C1 a imobilului situat în municipiul 
Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, județul Alba  10.00 

5. 
Mansardare corp C1 a imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. 
Regina Maria, nr. 6, județul Alba - DALI, studii, expertize, avize, 
acorduri  40.00 

D. Capitolul 66.00 Sănătate, din care: 18,363.35 
I. Obiective de investiţii: 4,031.94 
1. Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 533.94 

2. Mansardare Policlinica (Corpuri clădire C+D) la Spitalul Județean de 
Urgență Alba Iulia 2,719.00 

3. Recompartimentări  secția I și  II Clădire Spitalul de Pneumoftiziologie 
Aiud - proiect tehnic și execuție 569.00 

4. Proiectare si executie retea gaze medicinale - Spitalul de 
Pneumoftiziologie Aiud 150.00 

5. Proiectare si executie fundatie pentru echipament de stocare si vaporizare 
oxigen medicinal - Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 60.00 

II. Alte cheltuieli de investiţii: 71.00 

1. Mansardare Corp F (Expertiza tehnica de rezistenta la cerinta A1 și studiu 
geotehnic) Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

31.00 
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2. Reabilitare Clădire Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud - expertize, avize, 
acorduri 

40.00 

III. Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 7,961.58 
IV. Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 887.00 
V. Reparaţii capitale: 3,821.00 

1. RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș - Spitalul Județean 
de Urgență Alba Iulia 820.00 

2. RK Farmacie - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 32.00 

3. RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă - Spitalul Județean de Urgență 
Alba Iulia 562.00 

4. 
RK și schimb de destinație din Școala Postliceală Sanitară în Secție 
Recuperare, Medicină fizică și Balneologie și extindere Ambulatoriu - 
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

750.00 

5. RK Bloc operator - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 600.00 

6. RK Secția Pediatrie, Oftalmologie - Spitalul Județean de Urgență Alba 
Iulia 44.00 

7. RK Cai de acces și subsol - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 12.00 
8. RK Dispensar TBC - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 150.00 
9. RK Post Trafo spital - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 540.00 

10. RK Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Arieş - Spitalul Județean de 
Urgență Alba Iulia 111.00 

11. RK reţea de colectare-canalizare demisol şi curte interioară - Spitalul de 
Pneumoftiziologie Aiud 200.00 

VI. Cofinanțare proiecte 1,590.83 
1. Proiect Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba 

Iulia - Cofinanțare Cod SMIS 114211 
147.42 

2.  Proiect Îmbunătățirea accesului populației din Regiunea Centru la 
servicii medicale de urgență prin dotarea cu aparatură de înaltă 
performanță-cofinanțare Cod SMIS 125222 - Spitalul Județean de 
Urgență Alba Iulia 

5.74 

3.  Proiect Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim 
ambulatoriu pentru populația județelor Sibiu și Alba - cofinanțare Cod 
SMIS 125264 - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

4.32 

 4. Proiect Reabilitare energetică a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 1,172.35 

5. Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului 
Județean de Urgență Alba Iulia 261.00 

E. Capitolul 67.00 Cultură, recreere şi religie 21,747.40 
I. Obiective de investiţii: 13,454.00 
1. Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, municipiul Blaj 13,454.00 

II. Alte cheltuieli de investiţii: 5,245.50 
1. Mobilier urban, sisteme de expunere, etc, Museikon 100.00 
2. Vitrine expunere exterioară Museikon 60.00 
3. Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai 57.50 

4. Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI, 
studii, expertize, avize, acorduri  40.00 

5. Amenajare și împrejmuire curte Castel Sâncrai - studiu de fezabilitate, 
studiu, expertize, avize acorduri 30.00 

6. Realizarea expoziției permanente în Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 
etapa I 3,533.00 

7. Realizarea expoziției permanente în Sala Unirii Alba Iulia 1,400.00 
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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 

2. 

Reabilitare  amenajare și împrejmuire curte (gard împrejmuire 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 „Augustin 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: 4,863.46 

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 1,465.00 

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: 182.80 
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 
6. Ministație de epurare CIA Baia de Arieș 25.00 
7. Sistem de supraveghere CIA Abrud 10.00 

III. Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, 
depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 1,183.28 
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G. Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică 14,508.10 

I. Obiective de investiţii: 13,000.00 
1.  Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș 13,000.00 

II. Cofinanțare proiect „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă 
uzată în județul Alba 2014-2020” 958.10 

III. Aport la capitalul social 550.00 

H. Capitolul 74.02 Protecţia Mediului 390.11 
I. Obiective de investiţii: 148.41 

1. 
Lucrări de construire  Împrejmuire  Centru de vizitare de la Poarta 
Raiului - (execuție, asistență tehnică din partea proiectantului avize, 
servicii  diriginte șantier, acorduri, etc) 132.41 

2. 

Modificarea instalațiilor electrice interioare aferente stației de transfer 
deșeuri Blaj, Depozitului neconform de deșeuri Blaj, Depozitului 
neconform de deșeuri Aiud, Depozitului neconform de deșeuri Abrud 
prin racordarea tablourilor electrice generale la cutia de distribuție 16.00 

II. Alte cheltuieli de investiţii: 150.70 

1. 
Sistem de contorizare volum levigat la Depozitul neconform de deșeuri 
închis Alba Iulia 60.00 

2. Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba 85.00 

3. 
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a 
calității aerului în județul Alba 5.70 

III. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile  proiect 
„Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în 
județul  Albaˮ 

91.00 

I. Capitolul 84.02  Transporturi 47,567.87 
I. Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2019, în continuare: 17,854.34 

1. 
Modernizare drum județean DJ107G: DJ 107D (Ocna Mureș) - Noşlac - 
Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - limită Județul Mureş 1,808.56 

2. 

Modernizare DJ107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu 
Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limită Județul 
Hunedoara 1,582.00 

3. 
Modernizare drum județean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - 
Gâmbaş - Aiud (DN 1) 1,832.90 

4. 
Consolidare pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km.3+949, localitatea 
Vințu de Jos, județul Alba 5,662.84 

5. 
Modernizare drum județean DJ704K: Vinerea (DJ704) - Săliștea 
(DJ705E) 6,330.32 

6. 
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste pârâul Dumbrăvița, în 
localitatea Limba, județul Alba  637.72 

II. Lucrări noi: 806.47 

1. 
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km. 
52+150, Dobra, județul Alba 806.47 

   Alte cheltuieli de investiţii:  3,189.29 
III. Dotări independente pentru Activitatea Transporturi 2,415.38 
IV. Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii: 773.91 

1. Servicii de expertizare a lucrărilor executate la obiectivul - Consolidare 
corp drum județean DJ750: Gârda de Sus (DN75) - Ordâncușa - Ghețar 176.35 
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2. Expertiză  tehnică - Modernizare și consolidare drum județean DJ107V: 
DJ107 - Alecuș - DJ107D 65.07 

3. Expertiză tehnică pod peste Râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) - 
Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) 18.60 

4. Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean 
DJ106E: limită Județul Sibiu - Dobra - Șugag, faza DALI 32.42 

5. Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km. 
52+150, Dobra, județul Alba - faza DALI 37.64 

6. Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almaşu de 
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF 55.54 

7. 
Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - 
Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu 
Mureş (DN 14 B), faza DALI 46.47 

8. Pod pe DJ141C peste Valea Lupului, km. 2+600, 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 
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                                      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 25 iulie 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; 
 - referatul de aprobare a  proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 
Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2019, înregistrat cu nr. 15955 din 25 
iulie 2019; 
 - raportul de specialitate nr. 15956/25 iulie 2019 al Direcției dezvoltare și bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 
 Luând în considerare prevederile: 
 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/12 aprilie 2019 privind aprobarea 
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor 
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri  proprii  pe anul 2019, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 
specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al 
Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al 
Comisiei de specialitate 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. 173 alin. 3  lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

 
Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii  pe anul 2019 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 92/12 
aprilie 2019 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului 
Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2019, se rectifică, după 
cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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 „Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2019, se stabileşte în sumă 
de 572.908,47 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 

361.592,35 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
                  (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2019, se 

stabileşte în sumă de 203.107,18 mii lei. 
                  (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2019, se 

stabileşte în sumă de 158.485,17 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. Alineatul 1 al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
  „Art. 5. (1) Cheltuielile rectificate pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2019, se 

stabilesc în sumă de 46.858,60  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri”. 

5. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „Art. 6. (1) Cheltuielile rectificate pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - 
Salvaspeo” Alba, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 2.614,25 mii lei, în structura prevăzută în 
anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

6. Alineatul 1 şi anexa 9 „a”de la alineatul 2 ale articolului 9 se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 

„Art. 9. (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Învăţământ”, pe anul 2019, se 
stabilesc în sumă de 8.219,26 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

            (2) Cheltuielile, rectificate pentru Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba, 
suma de 1.370,89 mii lei, conform anexei nr. 9„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri”.  

7. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 12. Cheltuielile, rectificate pentru Servicii recreative şi sport pe anul 2019 se 

stabilesc în sumă de 17.054,00  mii lei, din care: 
 pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ - sportive suma de 3.500,00 

mii lei. 
 pentru realizarea obiectivului „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800 -

2000 locuri - Municipiul Blaj”, suma de 13.454,00 mii lei 
 Fondul destinat pentru finanțarea activității de tineret,  suma de 100,00 mii lei”. 

8. Alineatul 1 al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 16. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia  Copilului Alba, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 89.635,26 mii lei, în structura 
prevăzută în anexele nr. 13„aˮ și nr. 13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”. 

9. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 17. Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi 

locuinţe”, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 14.508,10 mii lei, în structura prevăzută în anexa 
nr. 14 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

10. Alineatul 1 al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „Art. 19. (1) Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Transporturi”, pe anul 2019, se 
stabilesc în sumă de 97.098,34  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. 
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11. Alineatul 1 al articolului 24 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 24. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificate 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”. 

12. Alineatul 1 al articolului 26 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 26. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, rectificat pentru 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 17.984,47 mii lei, în structura prevăzută în anexa 
nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

13. 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, serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Nr. 173 
Alba Iulia, 25 iulie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit.  a şi  
art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 21 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 21 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 173/25 iulie 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  
PREŞEDINTE 

 
DISPOZIŢIE 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin  
PROCEDURA PROPRIE a contractului de servicii având ca obiect: ”Servicii de 

supraveghere a sănătății lucrătorilor” 
 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 13653/01.07.2019 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru 
atribuirea, prin PROCEDURA PROPRIE a contractului de servicii având ca obiect: ”Servicii 
de supraveghere a sănătății lucrătorilor”; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

     - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate 
prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare, emit prezenta 
 
 

DISPOZIŢIE 
 

 Art.1 Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 
PROCEDURA PROPRIE a contractului de servicii având ca obiect: ”Servicii de supraveghere 
a sănătății lucrătorilor”,  în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 
- Niculina HAȚEGAN  - consilier superior, Biroul Resurse Umane 
 

Membri titulari: 
- Romana Maria RUSU – șef serviciu, Direcţia juridică şi relaţii publice, Serviciul juridic-

contencios 
- Dana Georgiana LUPEA- consilier principal, Direcţia dezvoltare-bugete, Serviciul 

achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor    
 
Membri de rezervă :  

- Angela RUSU – consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice, Serviciul 
juridic-contencios 

- Rodica Ramona BALTAT - consilier superior, Biroul Resurse Umane 
 

Art.2 În vederea atribuirii prin PROCEDURA PROPRIE a contractului de servicii 
având ca obiect: ”Servicii de supraveghere a sănătății lucrătorilor”, 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; 
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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 Lege; 
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 
invitația de participare și anunțul de publicitate SICAP;  
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 PROPRIE a contractului de servicii având ca 
obiect: ”Servicii de supraveghere a sănătății lucrătorilor”, după cum urmează: 

- Dana Georgiana LUPEA- consilier principal, Direcţia dezvoltare-bugete, Serviciul 
achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor, membru titular 
 

Art.4 Aprob numirea doamnei Ioana Silvia MATEI  - consilier superior, Biroul Resurse 
Umane, ca persoană responsabilă de execuţia contractului de servicii având ca obiect: Servicii de 
supraveghere a sănătății lucrătorilor. 

 
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, Biroul resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.       
                                                               
                Avizat pentru legalitate, 

    PREŞEDINTE                           p.  SECRETARUL JUDEŢULUI, 
             Ion Dumitrel                                     Director executiv, 

              Liliana Negruț 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 410                   
Alba Iulia, 1 iulie 2019 
  



 

 
104 

 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
PREŞEDINTE 
 
 
 

DISPOZIŢIE  
privind constituirea Comisiei de recepţie finală la obiectivul „Construirea Centrului de 

Management Integrat al Deşeurilor (depozit de deşeuri, staţie de sortare, staţie de tratare 
mecano-biologică) Galda de Jos, judeţul Alba” în cadrul Proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba” pentru Obiectul 27 - Taluzul aferent 
platformei Stației de sortare și a Stației de tratare mecano-biologică 

 
 
  

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
  Analizând referatul nr. 14089/4 iulie 2019 întocmit de Serviciul mediu  cu privire la 
constituirea Comisiei de recepţie finală la obiectivul „Construirea Centrului de Management 
Integrat al Deşeurilor (depozit de deşeuri, staţie de sortare, staţie de tratare mecano-biologică) 
Galda de Jos, judeţul Alba” în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în Judeţul Alba”- pentru Obiectul 27-Taluzul aferent platformei Stației de sortare și 
a Stației de tratare mecano-biologică. 
  Luând în considerare prevederile: 
  - punctului 11 „Perioada de garanţie” din Condiţii Speciale la Contractul de lucrări: CL 1 
nr. 1166 / 32 / 21.01.2015 – „Construirea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor 
(depozit de deşeuri, staţie de sortare, staţie de tratare mecano-biologică) Galda de Jos, judeţul 
Alba” în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba”; 
  - Actului Adițional nr. 7, la Contractul de lucrări coroborat cu adresei SC Proiect 
Consulting SRL nr. AB/CS/FH/2726 din 03.07.2019 privind numirea comisiei. 
  Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 24 şi urm. din Regulamentul privind recepția construcţiilor, aprobat prin H.G. nr. 
343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994  privind aprobarea Regulamentului  de recepţie 
a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

  
   

D I S P O Z I Ţ I E 
 
 

Art. 1. 
   Numesc Comisia de recepţie finală la obiectivul „Construirea Centrului de 
Management Integrat al Deşeurilor (depozit de deşeuri, staţie de sortare, staţie de tratare 
mecano-biologică) Galda de Jos, judeţul Alba” în cadrul Proiectului „Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba” pentru Obiectul 27 - Taluzul aferent platformei Stației 
de sortare și a Stației de tratare mecano-biologică, în următoarea componenţă: 

Preşedinte: 
Dumitru FULEA   - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 

Membri: 
Dan Mihai POPESCU - administrator public al Judeţului Alba 

Manager  proiect – UIP  SMID Alba 
Nicoleta Elena IRIMIE  - şef serviciu, Serviciul mediu 
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     Manager adjunct proiect – UIP  SMID Alba 
Romana Maria RUSU - şef serviciu juridic, Direcția juridică şi administraţie publică -  
    Serviciul juridic contencios  
Ioan Sorin MAIER  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul  
    administrare drumuri judeţene  
Sorin Vladimir LEAHU - consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism -  
    Compartimentul autorizare, disciplina în construcții, cadastru, GIS 
Corina STOICANESCU - consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism -  
    Compartimentul autorizare, disciplina în construcții, cadastru, GIS  
Alexandru BAŞA  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul  
    administrare drumuri judeţene 
Paul Marius HAŢEGAN - şef serviciu, Serviciul administrativ 
Cristel Sandu DĂUCEANU - consilier superior, Serviciul mediu - Compartimentul sistem de  
    management integrat al deşeurilor  

Responsabil tehnic 1 - UIP SMID Alba 
Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul siguranţa 

circulaţiei pe drumurile judeţene 
Responsabil tehnic 2 - UIP SMID Alba 

Art. 2. 
La data emiterii prezentei dispoziţii își încetează aplicabilitatea Dispoziția Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba nr. 355 din 11 septembrie 2018 privind numirea Comisiei de recepţie 
finală la  obiectivul „Construirea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (depozit de 
deşeuri, staţie de sortare, staţie de tratare mecano-biologică) Galda de Jos, judeţul Alba” în 
cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Alba”. 

 
Prezenta dispozitie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Unităţii de Implementare a Proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba”, persoanelor nominalizate, Direcţiei 
amenajarea teritoriului şi urbanism, 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. 412 
Alba Iulia, 2 iulie 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 

DISPOZIŢIE 
privind înlocuirea persoanei responsabilă cu primirea şi înregistrarea  

cererilor împreună cu documentele aferente, precum şi cu efectuarea lucrărilor de 
secretariat, 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 stabilită iniţial prin  
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 388/19 aprilie 2019  

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând: 
           - referatul nr. 13987 din 3 iulie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la modificarea 
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 388/19 aprilie 2019 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; 
 Luând în considerare prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 
388/19 aprilie 2019 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; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 104 alin. 1 lit. a şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
- art. 149 alin. 5 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 
 

DISPOZIŢIE 
 

Art. 1. Aprob înlocuirea doamnei Ioana Silvia MATEI - consilier superior, la Biroul 
resurse umane, desemnată persoană responsabilă cu primirea şi înregistrarea cererilor împreună 
cu documentele aferente, precum şi cu efectuarea lucrărilor de secretariat, la interviul 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, cu doamna Rodica 
Ramona BĂLŢAT - consilier superior la Biroul resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 2. Prevederile art. 3 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 
388/19 aprilie 2019 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, 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 şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba.  

                               Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
 

Nr. 413                                                    
Alba Iulia, 4 iulie 2019  
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ROMÂNIA         
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 

 
DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin  
PROCEDURA PROPRIE a contractului de servicii având ca obiect: „Servicii de pază la 
obiectivele: depozite neconforme de deşeuri închise, staţii de transfer deşeuri, Centrul de 

Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos şi Centrul Militar Judeţean Alba” 
 
 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 14187/5 iulie 2019 al Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a 
ofertelor pentru atribuirea, prin PROCEDURA PROPRIE a contractului de servicii având ca 
obiect: „Servicii de pază la obiectivele: depozite neconforme de deşeuri închise, staţii de 
transfer deşeuri, Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos şi Centrul Militar 
Judeţean Alba”; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

     - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare, emit următoarea 
 
 

DISPOZIŢIE 
 
 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 
PROCEDURA PROPRIE a contractului de servicii având ca obiect: „Servicii de pază la 
obiectivele: depozite neconforme de deşeuri închise, staţii de transfer deşeuri, Centrul de 
Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos şi Centrul Militar Judeţean Alba”,  în 
următoarea componenţă: 

 
Președinte cu drept de vot: 

Paul Marius HAȚEGAN   - şef serviciu, Serviciul administrativ 
 

Membri titulari: 
Angela RUSU   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie  
    publică - Serviciul juridic-contencios 
Dana Georgiana LUPEA - consilier principal, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  
    achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor    

 
Membri de rezervă : 

Marius Vasile TRIFAN - inspector de specialitate, Serviciul administrativ 
Romana Maria RUSU  - șef serviciu, Direcţia juridică şi administraţie publică - Serviciul  
    juridic-contencios 
Alexandra Anca MUREŞAN - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  
    achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor    



 

 
108 

Art. 2. În vederea atribuirii prin PROCEDURA PROPRIE a contractului de servicii având 
ca obiect: „Servicii de pază la obiectivele: depozite neconforme de deşeuri închise, staţii de 
transfer deşeuri, Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos şi Centrul 
Militar Judeţean Alba”, 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 şi 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 

invitația de participare și anunțul de publicitate SICAP;  
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 persoanei 
responsabilă cu atribuirea prin PROCEDURA PROPRIE a contractului de servicii având ca 
obiect: „Servicii de pază la obiectivele: depozite neconforme de deşeuri închise, staţii de 
transfer deşeuri, Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos şi Centrul 
Militar Judeţean Alba”: 
Dana Georgiana LUPEA  - consilier principal, Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul achiziţii  
    publice şi monitorizarea implementării contractelor 

Art. 4. Aprob numirea domnului Paul Marius HAŢEGAN  - şef serviciu, Serviciul 
administrativ, ca persoană responsabilă de execuţia contractului de servicii având ca obiect: 
„Servicii de pază la obiectivele: depozite neconforme de deşeuri închise, staţii de transfer 
deşeuri, Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos şi Centrul Militar 
Judeţean Alba”. 

 
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, Direcţiei gestionarea patrimoniului, 
Serviciului administrativ, Serviciului mediu 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. 414                                                    
Alba Iulia, 5 iulie 2019 
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ROMÂNIA         
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 
privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin LICITAŢIE 
DESCHISĂ  a contractului de furnizare produse având ca obiect:  LOT 1 -  Autovehicul 

multifuncțional şi LOT 2 -  Mașină de marcaj rutier 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 14301/8 iulie 2019 al Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a 
ofertelor pentru atribuirea, prin LICITAŢIE DESCHISĂ  a contractului de furnizare produse 
având ca obiect:  LOT 1- Autovehicul multifuncțional şi LOT 2- Mașină de marcaj rutier; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 lit. f şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 
- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

     - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate 
prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit 
următoarea 

DISPOZIŢIE 
 Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

LICITAŢIE DESCHISĂ a contractului de furnizare produse având ca obiect:  LOT 1 - 
Autovehicul multifuncțional şi LOT 2 -  Mașină de marcaj rutier,  în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 
Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul siguranţa  
    circulaţiei pe drumurile judeţene 

Membri titulari: 
Gabriel Ioan VASIU  - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie  
    publică - Serviciul juridic-contencios 
Sebastian POHONŢU  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul siguranţa  
    circulaţiei pe drumurile judeţene  
Maria DAMIAN   - consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete - Compartimentul 

contabilitate financiar  
Dana POTOPEA  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul achiziţii  
    publice şi monitorizarea implementării contractelor   

Membri de rezervă : 
Camelia Ileana  LAZĂR - şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul buget- 
    venituri 
Petruţa Rodica TODEA  - consilier superior,  Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  
    buget-venituri 
Dana Georgiana LUPEA - consilier principal, Direcţia dezvoltare şi bugete, Serviciul  
    achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor  
Gheorghe POPA   - referent de specialitate superior, Direcţia gestionarea  
    patrimoniului - Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri –  
    Compartimentul administrare drumuri judeţene 
Ciprian Ioan ORLEA - consilier principal, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    programe, lucrări, întreţinere drumuri - Compartimentul  
    administrare drumuri judeţene  
Ana Maria TOMA   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie  
    publică, Serviciul juridic-contencios 
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Art. 2. În vederea atribuirii prin LICITAŢIE DESCHISĂ a contractului de furnizare 
produse având ca obiect:   LOT 1 - Autovehicul multifuncțional şi LOT 2 - Mașină de marcaj 
rutier,  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;  
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 LICITAŢIE DESCHISĂ  a contractului de furnizare produse 
având ca obiect:   LOT 1 -  Autovehicul multifuncțional şi LOT 2 - Mașină de marcaj rutier, 
după cum urmează: 
Membru titular  
Dana POTOPEA   - şef serviciu, Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul achiziţii  
    publice şi monitorizarea implementării contractelor 
Membru supleant 
Dana Georgiana LUPEA - consilier principal, Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul achiziţii  
    publice şi monitorizarea implementării contractelor 

 
Art. 4. (1) Aprob numirea domnului  Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, 

Direcţia gestionarea patrimoniului, Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri, ca persoană 
responsabilă de execuţia contractului de furnizare produse având ca obiect:  LOT 1- 
Autovehicul multifuncțional. 

(2) Aprob  numirea doamnei Sebastian POHONŢU - consilier superior, Direcţia 
gestionarea patrimoniului - Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul 
siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene ca persoană responsabilă de execuţia contractului de 
furnizare produse având ca obiect: LOT 2- Mașină de marcaj rutier . 

 
Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţia juridică şi administraţie 
publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţia gestionarea patrimoniului,  Serviciului achiziții 
publice și monitorizarea implementării contractelor şi Biroului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

                              Contrasemnează, 
       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

Nr. 416                                                    
Alba Iulia, 8 iulie 2019  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
  

DISPOZIŢIE 
privind împuternicirea unor persoane din aparatul propriu de specialitate al 
 Consiliului Judeţean Alba să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile  

prevăzute de O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,  
republicată, cu completările şi modificările ulterioare 

 
        Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 14682/DGP/IX/2/H/24/11 iulie 2019 al Direcţiei gestionarea 
patrimoniului, privind împuternicirea unor persoane din aparatul propriu de specialitate al 
Consiliului judeţean Alba să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute de 
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu completările şi 
modificările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 lit. f, art. 191 alin. 2 lit. b, art. 191 alin. 6 lit. b şi art. 243 
alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - O.G. nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit 
următoarea 
 

DISPOZIŢIE 
 
 Art. 1. Împuternicesc să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute de O.G. 
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
următoarele persoane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, Direcţia gestionarea 
patrimoniului -  

    Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri -  
    Compartimentul siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene 
Sebastian POHONŢU  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  
    Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri - 
    Compartimentul siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene

 Art. 2. (1) Aprob modelul legitimaţiei de agent constatator conform conţinutulului 
prezentat în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei dispoziţii. 

  (2) Prin grija Biroului resurse umane vor fi confecţionate şi predate persoanelor 
prevăzute la art. 1 legitimaţiile de agent constatator. 

   (3) Biroul resurse umane va ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu eliberate. 
Art. 3. (1) Aprob modelul Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a 

contravenţiilor, conform formularului prezentat în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei 
dispoziţii. 

         (2) Prin grija Serviciului administrativ, la solicitarea Direcţiei gestionarea 
patrimoniului - Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri, vor fi achiziţionate blocurile 
inseriate care conţin formularele de Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. 

       (3) Agentul constatator va utiliza formularul proces - verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiilor prevăzut în anexa nr. 2 a prezentei dispoziţii. 
 Art. 4. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor va fi efectuată cu respectarea 
prevederilor O.G. nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale O.G. nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Art. 5. (1) Prezenta dispoziţie intră în vigoare în termen de 3 zile de la data emiterii. 
(2) Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 11 mai 2009 îşi 

încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii. 
Art. 6. Biroul resurse umane împreună cu Direcţia gestiunea patrimoniului va proceda la 

completarea Fişei postului pentru persoanele nominalizate în art. 1. 
 Art. 7. 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, domnului vicepreşedinte Marius Nicolae Haţegan, 
persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea 
patrimoniului, Serviciului administrativ şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
  

                          Contrasemnează, 
       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.  421 
Alba Iulia, 16 iulie 2019 
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                            Anexa nr. 1 la Dispoziţia Preşedintelui  

 Consiliului Județean Alba nr. 421/16 iulie 2019  

Modelul Legitimaţiei de agent constatator 

- faţă - 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
   

LEGITIMAŢIE NR.      /2019 
 

 
NUME: .........................................  
PRENUME: ………………………. 
CALITATEA: AGENT CONSTATATOR 
CNP: xxxxxxxxxxxxx  
Valabil: de la …….. până la …………. 

 
PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 
 
 

- verso – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Contrasemnează, 
       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

  

Fotografie 

titular 
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                            Anexa nr. 2 la Dispoziţia Preşedintelui  

 Consiliului Județean Alba nr. 421/16 iulie 2019  
 
 

Modelul Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA                   
Direcţia gestionarea patrimoniului 
Compartiment Siguranța Circulației pe drumurile județene 
Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr.1 
Tel/fax 0258/813380, 0258/813325 
 

    
        PROCES VERBAL DE CONSTATARE  A CONTRAVENȚIEI     

 Seria ........ nr............... 
 

      Încheiat,  azi  ziua ......., luna........., anul............., ora.........., 
  locul....................................................................................... 

 
      Subsemnatul ..................................., având funcția de …………………….. în cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în calitate de agent constatator, conform 
Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. …………… și a Legitimației de agent 
constatator nr. ..........., în urma controlului efectuat la data de ziua ....... luna ........ anul .......... am 
constatat următoarele:  

vehiculul de tip ............... cu numărul de înmatriculare ............................., utilizat/deținut 
de ......................................, cu sediul/domiciliul ............................ str..................................., nr. 
....., bloc ....., sc.. ...., ap. ...., județul ................., nr. înregistrare la Registrul 
Comerțului..............................., cod fiscal/CNP .................................., CI/BI/pașaport seria.......,  
nr. ............., eliberat de ..............................., la data de ................................,.a săvârșit 
următoarele:  

la data de ziua ...... luna ....... anul..........., ora..........., pe drumul județean .............. 
km/localitatea ..........................., între  localitățile ………………………………………………. 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................ 

a) Fapta săvârșită de ........................................................... constituie contravenție 
prevăzută de ................................................ și se sancționează potrivit 
........................................................................................ cu amendă stabilită de la ........... până 
la...........lei. 

b) Fapta săvârșită de ........................................................... constituie contravenție 
prevăzută de ................................................ și se sancționează potrivit 
........................................................................................ cu amendă stabilită de la ........... până 
la...........lei.  

c) Fapta săvârșită de........................................................... constituie contravenție 
prevăzută de ................................................ și se sancționează potrivit 
........................................................................................ cu amendă stabilită de la ........... până 
la...........lei. 
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Rezoluție de aplicare a sancțiunii: 
Ținând seama de faptele săvârșite, constatate și consemnate potrivit celor antemenționate 

din prezentul proces-verbal, în baza prevederilor Dispoziției Președintelui Consiliului Județean 
Alba nr. ..............., și ale art. ............ din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere prevederile art. 21 ale 
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 
ulterioare, subsemnatul ........................................ în calitate de agent constatator, aplic 
următoarele sancțiuni: 

- pentru fapta consemnată la lit. a) – amendă în valoare de ..............lei (adică 
.................................................................); 

- pentru fapta consemnată la lit. b) – amendă în valoare de ..............lei (adică 
.................................................................); 

- pentru fapta consemnată la lit. c) – amendă în valoare de ..............lei (adică 
.................................................................); 
        Suma totală de..................lei se achită în cel mult 30 zile de la data înmânării sau, după 
caz, a comunicării prezentului proces verbal de constatare a contravenției la caseria sau în contul 
Județului Alba nr. ........................................................deschis la Trezoreria Municipiului Alba 
Iulia.  

Contravenientul poate achita, în cel mult 15 zile de la data înmânării sau, după caz, a 
comunicării prezentului proces verbal de constatare a contravenției, jumătate din minimul 
amenzii prevăzute de actul normativ. 
        Contravenientul are dreptul de formula plângere contravențională împotriva prezentului 
proces verbal de constatare a contravenției în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, 
la judecătoria în circumscripția căreia a fost săvârșită contravenția. În cazul în care 
contravenientul nu achită amenda în termen de 30 zile de la data înmânării sau, după caz, a  
comunicării prezentului proces verbal de constatare a contravenției, se va proceda la executare 
silită potrivit reglementărilor legale în vigoare. 
         
Alte mențiuni ................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
        Contravenientul nu este de față/refuză/nu poate să semneze prezentul proces verbal de 
constatare a contravenției. De față a fost prezent martorul ...........................................cu 
domiciliul.................................,str....................................,nr......,bloc....., sc....., ap....., 
județ..................,CNP.................................,CI/BI/pașaport seria......., nr..........., eliberat de 
.......................la data de..............  
        Prezentul proces verbal de constatare a contravenției a fost încheiat în lipsa martorului, 
întrucât la fața locului se află doar agentul constatator, organul de poliție/conducătorul 
vehiculului de mai sus, nefiind identificate alte persoane care să semneze în calitate de martor. 
        Alte mențiuni (contravenient).................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
............................... ........................................................................................................................... 
        Alte mențiuni (agent constatator) ............................................................................................ 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
        Înștiințare de plată: contravenientul...........................................................are obligația de a 
achita contravaloarea amenzii prevăzută conform prezentului proces verbal de constatare a 
contravenției ...................../.......................în termen de 30 zile de la data înmânării sau, după caz, 
a comunicării prezentului proces verbal de constatare a contravenției la caseria sau în contul 
Consiliului Județean Alba nr........................................................deschis la Trezoreria 
Municipiului Alba Iulia. 
       Drept pentru care am încheiat prezentul  proces verbal de constatare a contravenției  și 
înștiințarea de plată în.........exemplare la care sunt anexate: 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................     
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          AGENT CONSTATATOR,                              CONTRAVENIENT, 
  (semnătura)                                                                                   Am primit un exemplar 
din procesul verbal și înștiințarea de plată 
                                                                                                                                                                                         
(semnătura)  
Atestăm:  lipsa contravenientului 
                 imposibilitatea semnării                                                                                    
CONDUCĂTOR AUTO,                               MARTOR,  

   refuzul semnării                                                                                                           
(semnătura)                                          (semnătura) 
  
Notă: Se vor tăia cu o linie formulările care nu corespund realității. 

      În cazul în care contravenientul săvârșește mai multe contravenții sancționate cu amendă, 
sancțiunea se aplică pentru fiecare contravenție  

       în parte, prin același proces verbal, amenzile totalizate neputând depăși dublul maximului 
prevăzut pentru contravenția cea mai gravă. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Județean Alba 
 în ședință „ordinară”, în ziua de 25 iulie 2019 

 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Având în vedere prevederile art. 178 alin. 1, art. 179 alin. 2 lit. b, art. 243 alin. 1 lit. a şi 
art. 179 alin. 6 coroborat cu art. 134 alin. 5 şi art. 138 alin. 15 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit 
următoarea 

 
DISPOZIȚIE  

 
 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă „ordinară”, în ziua de 25 iulie 2019, 
ora 1100, ședință care va avea loc în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului din municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba. 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  
1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 28 iunie 2019 
Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit 

doamnei Florea Monica, declarată supleant pe lista Partidului Mișcarea Populară, la alegerile 
locale din data de 5 iunie 2016 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de validare şi Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică  
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit 

doamnei Trîmbițaș Petronela Camelia, declarată supleant pe lista Partidului Mișcarea Populară, la 
alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de validare şi Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică  
4. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului 

verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - proprietate publică a 
Judeţului Alba, cu imobilul înscris în CF nr. 7441 Săsciori, nr. cad. 43/2, nr. top. 913/b/2/3/2 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului  
5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

154/28 iunie 2019 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: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu 
de afaceri 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Teatrului de 
Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
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Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 
sport 

7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului-
teren - monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 
116, judeţul Alba, înscris în CF nr. 76310 Alba Iulia, CF nr. 76251 Alba Iulia și CF nr. 76270 
Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT 
- Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea 
susținerii activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate în 
Romania sau în alte state și care fac obiectul verificărilor masei și gabaritului de către 
administratorul drumurilor județene 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 
Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 5 
Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al 
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul II al anului 2019 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 
juridică și ordine publică, Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 
sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și 
Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii 
şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 
12. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea componenţei nominale a Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 
juridică și ordine publică, Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 
sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de 
Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

 13. Întrebări, interpelări, declaraţii politice 
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Art. 3. (1) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi însoţite de anexele 
corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte 
documente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin e-mail (comunicare pe 
adresa de poştă electronică aflată în baza de date a Consiliului Judeţean Alba). 

      (2) Aducerea la cunoştinţă publică a materialelor înscrise pe ordinea de zi se 
face prin afişare pe  pagina de internet www.cjalba.ro 

Art. 4. (1) Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, consilierilor judeţeni, direcţiilor, serviciilor, birourilor și 
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.      

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul 
Direcţiei juridică şi administraţie publică. 

 
 

                          Contrasemnează, 
       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.  424 
Alba Iulia, 18 iulie 2019 
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ROMÂNIA         
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin  

PROCEDURA PROPRIE a contractului de servicii având ca obiect: ”Servicii de pază la 
obiectivele: depozite neconforme de deşeuri închise, staţii de transfer deşeuri, Centrul de 

Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos şi Centrul Militar Judeţean Alba” 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 15799/23.07.2019 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru 
atribuirea, prin PROCEDURA PROPRIE a contractului de servicii având ca obiect: ” Servicii 
de pază la obiectivele: depozite neconforme de deşeuri închise, staţii de transfer deşeuri, 
Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos şi Centrul Militar Judeţean 
Alba”; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

     - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate 
prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare, emit prezenta 
 

DISPOZIŢIE 
 

Art.1 Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 
PROCEDURA PROPRIE a contractului de servicii având ca obiect: ”Servicii de pază la 
obiectivele: depozite neconforme de deşeuri închise, staţii de transfer deşeuri, Centrul de 
Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos şi Centrul Militar Judeţean Alba”,  în 
următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 
- Paul Marius HAȚEGAN  - sef Serviciu Administrativ 
 

Membri titulari: 
- Angela RUSU – consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice, Serviciul 

juridic-contencios 
- Silvia Maria SCOARŢĂ - consilier asistent, Direcţia dezvoltare-bugete, Serviciul achiziţii 

publice şi monitorizarea implementării contractelor    
 
Membri de rezervă :  

- Marius Vasile TRIFAN – inspector de specialitate, Servicul Administrativ 
- Andreea POPA – consilier juridic asistent, Direcţia juridică şi relaţii publice, Serviciul 

juridic-contencios 
- Anca Alexandra MUREŞAN - consilier superior, Direcţia dezvoltare-bugete, Serviciul 

achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor  
   

Art.2 În vederea atribuirii prin PROCEDURA PROPRIE a contractului de servicii 
având ca obiect: ”Servicii de pază la obiectivele: depozite neconforme de deşeuri închise, 
staţii de transfer deşeuri, Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos şi 
Centrul Militar Judeţean Alba”, în raport cu sarcinile şi responsabilităţile, comisia de 
evaluare are, în ansamblu, următoarele atribuţii:  
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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 Lege; 
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 
invitația de participare și anunțul de publicitate SICAP;  
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 aplicarea  PROCEDURII PROPRII pentru contractul de servicii având ca 
obiect: ”Servicii de pază la obiectivele: depozite neconforme de deşeuri închise, staţii de 
transfer deşeuri, Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos şi Centrul 
Militar Judeţean Alba”, după cum urmează: 

- Silvia Maria SCOARŢĂ - consilier asistent, Direcţia dezvoltare-bugete, Serviciul achiziţii 
publice şi monitorizarea implementării contractelor, membru titular 

- Anca Alexandra MUREŞAN - consilier superior, Direcţia dezvoltare-bugete, Serviciul 
achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor, membru de rezervă    

 
Art.4 Aprob numirea domnului Paul Marius HAŢEGAN  - sef Serviciu Administrativ, ca 

persoană responsabilă de execuţia contractului de servicii având ca obiect: ”Servicii de pază la 
obiectivele: depozite neconforme de deşeuri închise, staţii de transfer deşeuri, Centrul de 
Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos şi Centrul Militar Judeţean Alba”,    

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 
administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului Administrativ din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.      
                                                               
                                                      Contrasemnează pentru legalitate, 

    PREŞEDINTE                         p. SECRETARUL JUDEŢULUI, 
             Ion Dumitrel                                        Director executiv 
                                                                                                   Liliana Negruţ 

 
 
 
 
 
 
 
Nr. 429                   
Alba Iulia, 23 iulie 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 
DISPOZIŢIE 

cu privire la numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la 
concursul pentru ocuparea  posturilor contractuale vacante de muncitor calificat I la 

Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri - 
Compartimentul întreţinere drumuri judeţene din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, organizat în data de 20 august 2019   
 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând: 
- referatul nr. 15883 din 24 iulie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la numirea 

Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul  pentru ocuparea 
posturilor contractuale vacante de muncitor calificat I la Direcţia gestionarea patrimoniului - 
Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri- Compartimentul întreţinere drumuri judeţene 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, organizat în data de 20 august 
2019; 

- propunerea nr. 15645 din 22 iulie 2019 a Direcţiei gestionarea patrimoniului privind 
organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a 4 posturi contractuale vacante de muncitor 
calificat I la Compartimentul întreţinere drumuri judeţene - Serviciul programe, lucrări, 
întreţinere drumuri din cadrul Direcţiei gestionarea patrimoniului.  

Având în vedere prevederile: 
- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 alin. 1 lit. f şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 
 - art. 8 din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările si 
completările ulterioare; 

 În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, emit următoarea 

 
DISPOZIŢIE 

 
 Art. 1. Desemnez Comisia de concurs şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor la 
concursul pentru ocuparea postulor contractuale, vacante, de muncitor calificat I la Direcţia 
gestionarea patrimoniului - Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul 
întreţinere drumuri judeţene din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, 
organizat în data de 20 august 2019, în următoarea componenţă: 

Comisia de concurs: 
 

Preşedinte:   Floare PERŢA    – şef serviciu - Serviciul programe, lucrări, întreținere  drumuri 
 Membri:       Sebastian POHONŢU - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului –  

Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri- 
Compartimentul siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene 

Paul Marius HAŢEGAN – şef serviciu, Serviciul administrativ 
Observator:  reprezentant Sindicatul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 
„A.S.” Alba; 

                                             
 

  Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 
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Preşedinte :   Ioan BODEA  - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului 
Membri:       Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, Direcţia gestionarea 
patrimoniului         
                                                             – Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri-  
                                                            Compartimentul siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene 

Marius Vasile TRIFAN – inspector de specialitate, Serviciul administrativ 
Observator:  reprezentant Sindicatul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba „A.S.” Alba. 
 Art. 2. Desemnez în calitate de secretar al Comisiei de concurs şi al Comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor pe doamna Rodica Ramona BĂLŢAT - consilier superior, Biroul 
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean Alba. 
  

 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 gestionarea patrimoniului, Serviciului administrativ și Biroului 
resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în conformitate 
cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 
.        

                                                                                               Contrasemnează pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE,                        p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

ION DUMITREL                                          Director executiv, 
      LILIANA NEGRUŢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 431 
Alba Iulia,  24 iulie 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 perioada 1-11 august 2019  

 
 
 

 
    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
  Luând în considerare cererea de concediu a Președintelui Consiliului Județean Alba 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 16268/30 iulie 2019; 
  Având în vedere prevederile: 
 - art. 191 alin. 1 lit. f,  precum și ale art. 213-214 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
adminstrativ; 
 - O.G. nr. 80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi 
vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adminstrativ, emit 
următoarea 
 

 
D I S P O Z I Ţ I E 

 
 
 Articol unic  

În perioada 1-11 august 2019 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Alba domnului vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN. 

 
 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. 

 
                                                       Contrasemnează, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
         Ion DUMITREL              Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
  

Nr.  434 
Alba Iulia, 30 iulie 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 
privind împuternicirea domnului Lăncrănjan Adam - Gheorghe, consilier superior la  
Direcţia juridică şi administraţie publică - Compartimentul Autoritatea Judeţeană de 

Transport, să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile contravenţionale în domeniul 
transportului rutier judeţean de persoane, conform competenţelor stabilite în  

O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare  
şi H.G. nr. 69/2012 cu modificările şi completările ulterioare 

 
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 14885/15 iulie 2019 al Direcţiei juridică și administraţie publică 

privind împuternicirea domnului Lăncrănjan Adam - Gheorghe, consilier superior la 
Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport din cadrul Direcţiei juridică şi administraţie 
publică, să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile contravenţionale domeniul 
transportului rutier judeţean de persoane, conform competenţelor stabilite prin O.G. nr. 27/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 69/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 lit. f, art. 191 alin. 2 lit. b, art. 191 alin. 6 lit. b şi art. 243 

alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- O.G. nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- art. 81 alin. 1,  alin. 2 lit. m şi lit. n din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 57 alin. 1  lit. c  din H.G. nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter 

contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind 
condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi 
de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru 
accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) 
nr. 1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind 
normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi 
autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului 
nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a 
sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării 
încălcărilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit 
următoarea 
 

DISPOZIŢIE 
 

Art. 1. Împuternicesc pe domnul LĂNCRĂNJAN Adam-Gheorghe - consilier superior 
la Direcţia juridică şi administraţie publică - Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, să constate contravenţiile şi să 
aplice sancţiunile contravenţionale în domeniul transportului rutier judeţean de persoane, 
conform competenţelor stabilite prin O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu 
modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 69/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. 2. (1) Aprob modelul legitimaţiei de agent constatator conform conţinutulului 
prezentat în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei dispoziţii. 

  (2) Legitimaţia de agent constatator va fi confecţionată şi predată persoanei 
prevăzută la art. 1 prin grija Biroului resurse umane. 

https://idrept.ro/12012403.htm
https://idrept.ro/12010053.htm
https://idrept.ro/12012404.htm
https://idrept.ro/12012405.htm
https://idrept.ro/12013468.htm
https://idrept.ro/00142439.htm
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 (3) Biroul resurse umane va ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu eliberate. 
Art. 3. (1) Aprob modelul Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a 

contravenţiilor, conform formularului prezentat în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei 
dispoziţii. 

      (2) Prin grija Serviciului administrativ, la solicitarea Direcţiei juridică şi 
administraţie publică - Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport, vor fi achiziţionate 
blocurile inseriate care conţin formularele de Proces-verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor. 

              (3) Agentul constatator va utiliza formularul Proces - verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiilor prevăzut în anexa nr. 2 a prezentei dispoziţii. 

Art. 4. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor va fi efectuată cu respectarea 
prevederilor art. 81 alin. 1,  alin. 2 lit. m şi lit. n din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile 
rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. 1  lit. c  din H.G. nr. 69/2012 
privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) 
nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a 
unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de 
operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale 
Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 
octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier 
internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa 
internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind 
transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor 
contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale O.G. nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 5. (1) Prezenta dispoziţie intră în vigoare începând cu data de 1 august 2019. 
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii, prevederile 

Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 125/11 mai 2009 privind împuternicirea 
unor persoane din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba să constate 
contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute de Legea serviciilor de transport public local nr. 
92/2007, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare şi cele prevăzute de alte reglementări legale în domeniul serviciului de 
transport public local precum şi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr.  
212/29 mai 2014 privind împuternicirea  doamnei Giurea Diana - Cecilia, consilier juridic la 
Serviciul juridic-contencios, să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute de 
Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările 
ulterioare, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cele prevăzute de Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 
242 din 22 decembrie 2009, îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 6. Șeful Biroului resurse umane împreună cu directorul executiv al Direcţiei juridică 
și administrație publică va proceda la completarea Fişei postului pentru persoana nominalizată în 
art. 1. 
 Art. 7. 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, domnului vicepreşedinte Dumitru Fulea, persoanei 
nominalizată, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Serviciului administrativ şi Biroului 
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                          Contrasemnează, 
       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

Nr. 436   
Alba Iulia, 31 iulie 2019 
  

https://idrept.ro/12012403.htm
https://idrept.ro/12010053.htm
https://idrept.ro/12012404.htm
https://idrept.ro/12012405.htm
https://idrept.ro/12013468.htm
https://idrept.ro/00142439.htm
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                            Anexa nr. 1 la Dispoziţia Preşedintelui  

 Consiliului Județean Alba nr. 436/31 iulie 2019  
 
 
 
 
 

Modelul Legitimaţiei de agent constatator 
 

 
 
 

- faţă - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

- verso - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
Titularul prezentei legitimaţii este împuternicit în 
conformitate cu Dispoziţia Preşedintelui 
Consiliului judeţean Alba nr. _____ din ________ 
să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile 
contravenţionale în domeniul transportului rutier 
judeţean de persoane, conform competenţelor 
stabilite prin OG. nr. 27/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare şi HG nr. 69/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

              

                LEGITIMAŢIE NR.      /2019 

Fotografie 

titular 
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Anexa nr. 2 la Dispoziţia Preşedintelui  

 Consiliului Județean Alba nr. 436/31 iulie 2019  
ROMÂNIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția juridică și administrație publică 
Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport 
Adresa: Alba Iulia, Piaţa Ion I: C: Brătianu, nr.1 
Tel. 0258/813380; fax 0258/813325 
Cod fiscal 4562583 
 

PROCES- VERBAL DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR   Seria______Nr___________ 
 

 Întocmit la data de _________ luna ____________ anul _________ locul 
___________________________________________________________ 

Subsemnatul _________________________________________________ angajat al Consiliului Judeţean Alba în funcţia de 
__________________ în calitate de agent constatator, în temeiul 
____________________________________________________________________ în baza legitimaţiei nr.______________eliberată de 
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba am constatat următoarele: 

(Descrierea faptei/faptelor cu indicarea datei, orei şi locului în care au fost săvârşite) 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
 Pentru săvârşirea faptei/ faptelor descrise mai sus se face vinovat: 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 Fapta/faptele constituie contravenţie conform prevederilor: 
a) _______________________________________________________________________________ art. ______ alin. ___ lit. ______ şi se 
sancţionează conform prevederilor _____________________________________ art. _____ alin. ____ lit. ______  cu amendă de la 
______________________ lei la ______________________ lei; 
b) _______________________________________________________________________________ art. ______ alin. ___ lit. ______ şi se 
sancţionează conform prevederilor _____________________________________ art. _____ alin. ____ lit. ______  cu amendă de la 
______________________ lei la ______________________ lei; 
c) _______________________________________________________________________________ art. ______ alin. ___ lit. ______ şi se 
sancţionează conform prevederilor _____________________________________ art. _____ alin. ____ lit. ______  cu amendă de la 
______________________ lei la ______________________ lei; 
 Aplic AVERTISMENT/ AMENDĂ în sumă de ___________________ lei. 

Amenda se achită în termen de 15 zile de la înmânarea sau comunicarea prezentului Proces- verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor la casieria Consiliului Judeţean Alba sau în contul Judeţului  Alba nr. RO93TREZ00221A350102XXXX, deschis la Trezoreria 
municipiului Alba Iulia. Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, 
jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, adică suma de _________________________ lei. 
 Alte menţiuni  ________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze prezentul proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.  
 De faţă a fost martorul____________________________________   cu domiciliul în loc. ___________________________________  
str. _______________________  nr. _____  bl. _____  sc. ___  ap.  ____  sect./jud. ________________ având C.I./B.I. seria _________ nr. 
___________________ eliberat de _________________________ 
la data de___________________________. 
 Alte menţiuni (contravenient) ___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
 Alte menţiuni (agent constatator) _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 Împotriva prezentului Proces-verbal de  constatare şi sancţionare a contravenţiilor, care constituie titlu de creanţă şi înştiinţare de 
plată, contravenientul are dreptul să formuleze plângere, în termen de 15 zile de la înmânarea sau comunicarea acestuia, la judecătoria în 
circumscripția căreia a fost săvârșită contravenția. 
 În cazul în care contravenientul nu achită amenda în termen de 30 zile de la data înmânării sau, după caz, a  comunicării prezentului 
proces- verbal de constatare a contravenției, se va proceda la executare silită potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

Drept pentru care am încheiat prezentul Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în 3 (trei) exemplare. 
 
AGENT CONSTATATOR                                                                                                                                         CONTRAVENIENT 
          ( semnătura)                                                                                                                        Am primit un exemplar din prezentul proces -verbal 
________________________                                                                                                                                            (semnătura)  
                                                                                                                                                    
          ______________________ 

 
Atestăm: 
Lipsa contravenientului                                                                                                                                   MARTOR 
Imposibilitatea semnării                                                                                                                                  (semnătura) 
Refuzul semnării                                                                                                                               _______________________ 

Notă: 
Se vor tăia cu o linie formulările care nu corespund realităţii. 
În cazul în care contravenientul săvârşeşte mai multe contravenţii sancţionate cu amendă, sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie în parte, 
prin acelaşi proces-verbal, amenzile totalizate neputând depăşi dublul maximului prevăzut pentru contravenţia cea mai gravă. 
În cazul în care spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părţile, pe fiecare pagină, aceasta 
constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces- verbal.  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
cu privire la stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea  

și plata cheltuielilor din bugetul Județului Alba 
 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând referatul nr. 16417/31 iulie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la stabilirea unor atribuții 
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor din bugetul Județului Alba; 
 Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 47 din 28 februarie 
2019 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
 Având în vedere prevederile:  
 - art. 191 alin. 1 lit. a, lit. c și lit. f,  art. 191 alin. 4 lit. a și art. 240 alin. 5 din O.U.G nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 
 - Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 - Normelor metodologice privind angajarea lichidarea, ordonanţarea și plata 
cheltuielilor bugetare aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit 
următoarea  

 
 

DISPOZIŢIE 
 
 

  Art. 1. Desemnez următoarele persoane (funcționari publici/personal contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba) care vor îndeplini atribuțiile 
referitoare la inițierea  angajării cheltuielilor, conform Normelor metodologice privind 
angajarea lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor bugetare aprobate prin Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002, cu modificările şi completările ulterioare 
(„Referatul de necesitateˮ - anexa nr. 1): 
Horațiu Zaharia SUCIU  - șef birou, Biroul resurse umane 
Niculina HAȚEGAN  - consilier superior, Biroul resurse umane 
Ioana Silvia MATEI   - consilier superior, Biroul resurse umane 
Rodica Ramona BĂLȚAT  - consilier superior, Biroul resurse umane 
Maria Daniela BECHEȘ  - inspector superior, Biroul resurse umane 
Ada Larisa TOADER - consilier superior, Compartimentul sistem de control intern  
    managerial 
Paul Marius HAȚEGAN - șef serviciu, Serviciul administrativ 
Marius Vasile TRIFAN - inspector de specialitate, Serviciul administrativ 
Nicolae Alin DREGHICIU - referent, Serviciul administrativ 
Romana Maria RUSU - șef serviciu, Direcția juridică și administrație publică - Serviciul  
    juridic contencios 
Gabriel Ioan VASIU  - consilier juridic superior, Direcția juridică și administrație 
    publică - Serviciul  juridic contencios   
Angela RUSU   - consilier juridic superior, Direcția juridică și administrație 
    publică - Serviciul  juridic contencios 
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Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcția juridică și administrație 
    publică - Serviciul  juridic contencios  
Ana Maria TOMA  - consilier juridic superior, Direcția juridică și administrație 
    publică - Serviciul  juridic contencios 
Andreea POPA  - consilier juridic principal, Direcția juridică și administrație 
    publică - Serviciul  juridic contencios  
Viorel LUCULESCU - consilier superior, Direcția juridică și administrație publică -  
    Compartimentul administrație publică 
Nicoleta LAZĂR  - consilier superior, Direcția juridică și administrație publică -  
    Compartimentul administrație publică 
Adrian Lucian HĂBEAN - consilier superior, Direcția juridică și administrație publică -  
    Compartimentul administrație publică 
Ioana BĂBUȚ  - consilier superior, Direcția juridică și administrație publică -  
    Compartimentul administrație publică 
Eugenia Letiția FLOREA - inspector de pecialitate, Direcția juridică și administrație publică -  
    Compartimentul registratură, arhivă, monitorul oficial 
Adam Gheorghe LĂNCRĂNJAN - consilier superior, Direcția juridică și administrație publică 
    - Compartimentul autoritatea judeţeană de transport 
Luminița SÂNTIMBREAN - consilier superior, Direcția juridică şi administraţie publică -  
    Compartimentul unități de asistență medicală, socială, învățământ  
    special 
Camelia Mirela ȚIMONEA - consilier superior, Direcția juridică şi administraţie publică 
-  
    Compartimentul unități de asistență medicală, socială, învățământ  
    special 
Ioan POPA   - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete -  
    Compartimentul contabilitate-financiar 
Maria DAMIAN  - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete -  
    Compartimentul contabilitate-financiar 
Ana Monica CRĂCIUN - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete -  
    Compartimentul contabilitate-financiar  
Elisabeta Ana ANDRONE - şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul dezvoltare,  
    programe şi guvernanţa corporativă 
Gabriela Nicoleta RUS - inspector superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  
    dezvoltare, programe şi guvernanţa corporativă - Compartimentul  
    dezvoltare economică şi rurală 
Vasile ZAHARIE  - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  
    dezvoltare, programe şi guvernanţa corporativă - Compartimentul  
    dezvoltare economică şi rurală 
Daniela Lorena DREGHICI OPREAN CRAȘOVEANU - consilier superior, Direcţia 
     dezvoltare şi bugete - Serviciul dezvoltare, programe şi  
    guvernanţa corporativă - Compartimentul programe şi guvernanţa 
    corporativă  
Dana GĂISEANU  - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  
    dezvoltare, programe şi guvernanţa corporativă - Compartimentul  
    programe şi guvernanţa corporativă 
Ioan Ștefan OLARIU - consilier principal, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  
    dezvoltare, programe şi guvernanţa corporativă - Compartimentul  
    programe şi guvernanţa corporativă 
Lenica BUCUR  - șef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul accesare şi  
    coordonare proiecte 
Marilena Nicoleta MOGA - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  
    accesare şi coordonare proiecte 
Viorel Marius CABA - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  
    accesare şi coordonare proiecte 
Paraschiva HORVAT - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  
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    accesare şi coordonare proiecte 
Simona Elena LETERNA - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  
    accesare şi coordonare proiecte 
Roxana Laura ROMAN - inspector de specialitate, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  
    accesare şi coordonare proiecte 
Ileana Camelia LAZĂR - șef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul buget- 
    venituri 
Elena Cornelia STANCIU - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul buget- 
    venituri - Compartimentul buget 
Maria Steliana TOMA - consilier juridic principal, Direcţia dezvoltare şi bugete -  
    Serviciul buget-venituri - Compartimentul urmărire, încasare 
    venituri si executare silită 
Petruța Rodica TODEA - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul buget- 
    venituri - Compartimentul buget 
Anca PĂȚAN   - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul 
buget- 
    venituri - Compartimentul urmărire, încasare venituri si executare  
    silită 
Viorica Maria ȚIFF  - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul buget- 
    venituri - Compartimentul urmărire, încasare venituri si executare  
    silită 
Dana POTOPEA  - șef serviciu,   Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul 
achiziţii  
    publice şi monitorizarea implementării contractelor 
Camelia Elena GALAC VITAN - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  
    achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 
Felicia Carmen CAZACU - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  
    achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 
Anca ALEXANDRA MUREȘAN- consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  
    achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 
Dana Georgiana LUPEA - consilier principal, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  
    achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 
Silvia Maria SCOARȚĂ - consilier asistent, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  
    achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 
Floare PERȚA  - şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    programe, lucrări, întreținere drumuri 
Sebastian POHONȚU - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul siguranţa 
    circulaţiei pe drumurile judeţene 
Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul siguranţa 
    circulaţiei pe drumurile judeţene 
Ioan Sorin MAIER  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul 
    programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul  
    administrare drumuri judeţene 
Monica Diana CRISTEA - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul 
    programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul  
    administrare drumuri judeţene 
Alexandru BAȘA  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul 
    programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul  
    administrare drumuri judeţene 
Angela Monica MARCU - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul 
    programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul  
    administrare drumuri judeţene 
Gheorghe POPA  - referent de specialitate, Direcţia gestionarea patrimoniului -  
    Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul  
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    administrare drumuri judeţene 
Ioan Ciprin ORLEA  - consilier principal, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    programe, lucrări, întreţinere drumuri - Compartimentul  
    administrare drumuri judeţene 
Anca OANA   - consilier asistent, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    programe, lucrări, întreţinere drumuri - Compartimentul  
    administrare drumuri judeţene 
Paul Silviu TODORAN - șef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    administrarea domeniului public şi privat, informatică 
Andreea Maria BABIN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    administrarea domeniului public şi privat, informatică 
Adrian Florin GHILEA - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    administrarea domeniului public şi privat, informatică 
Radu Octavian NEAG - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    administrarea domeniului public şi privat, informatică 
Luminița Iuliana SAVA - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    administrarea domeniului public şi privat, informatică 
Cornelia CORCESCU - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    administrarea domeniului public şi privat, informatică 
Virgil Ștefan CĂRPINIȘAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    administrarea domeniului public şi privat, informatică 
Gabriela Cristina MOTOC - expert, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul 
    administrarea domeniului public şi privat, informatică 
Sorina OPREAN  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  
    Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale 
Ștefania Petronela NEGRESCU -  consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  
    Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale 
Mihaela Simona GLIGOR - consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi  
    urbanism - Compartimentul amenajarea teritoriului, urbanism 
Victor Tudor SECARĂ - consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi  
    urbanism - Compartimentul amenajarea teritoriului, urbanism 
Mihaiela Veturia HĂRMĂNAȘ - consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi  
    urbanism - Compartimentul amenajarea teritoriului, urbanism 
Daniel Marcel OPREAN CRAȘOVEANU- consilier asistent, Direcţia amenajarea teritoriului  
    şi urbanism - Compartimentul amenajarea teritoriului, urbanism 
Corina STOICĂNESCU - consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism -  
    Compartimentul autorizare, disciplina în construcții, cadastru, GIS 
Sorin Vladimir LEAHU - consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism -  
    Compartimentul autorizare, disciplina în construcții, cadastru, GIS 
Nicolae POPA  - consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism -  
    Compartimentul autorizare, disciplina în construcții, cadastru, GIS 
Gabriela Cristina HALE - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului și urbanism -  
    Compartimentul gestiunea patrimoniului construit și a peisajului  
    Cultural 
Cornelia FĂGĂDAR  - șef serviciu, Serviciul investiții, dezvoltare, promovare  
    patrimonială și managementul unităților de cultură 
Nicoleta Noemi PREJBAN - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare, promovare  
    patrimonială și managementul unităților de cultură 
Mihaela Anca DRĂGHICIU- consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare, promovare  
    patrimonială și managementul unităților de cultură 
Daniela DOCAN  - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare, promovare  
    patrimonială și managementul unităților de cultură 
Aurora Petronela LUCA - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare, promovare  
    patrimonială și managementul unităților de cultură 
Pompilia Luminița CAȚAROS - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare, promovare  
    patrimonială și managementul unităților de cultură 
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Alina FRĂȚILĂ  - inspector superior, Serviciul investiții, dezvoltare, promovare  
    patrimonială și managementul unităților de cultură 
Anca POJAR   - consilier principal, Serviciul investiții, dezvoltare, promovare  
    patrimonială și managementul unităților de cultură 
Cornelia Carmen MĂDĂRAȘ - consilier superior, Biroul relaţii internaţionale, diaspora, relaţii  
    publice şi comunicare 
Violeta Daniela NICA - consilier superior, Biroul relaţii internaţionale, diaspora, relaţii  
    publice şi comunicare 
Lia Dorica DOGARU - inspector de specialitate, Biroul relaţii internaţionale, diaspora,  
    relaţii publice şi comunicare 
Galeni Adina NĂCREALĂ - consilier superior, Biroul turism 
Ioana MIRCA  - inspector superior, Biroul turism 
Nicoleta Elena IRIMIE - șef serviciu, Serviciul mediu 
Cristel Sandu DĂUCEANU - consilier superior, Serviciul mediu - Compartimentul 
sistem de  
    management integrat al deşeurilor 
Bogdan OLAR  - consilier asistent, Serviciul mediu - Compartimentul strategii,  
    programe, proiecte mediu 
Adela BOZDOG  - consilier superior, Serviciul mediu - Compartimentul sistem de 
    management integrat al deşeurilor 
Andreea Maria SUSA - inspector de specialitate, Compartimentul arii protejate 
Bianca BURGHELEA - inspector de specialitate, Compartimentul arii protejate 
 Art. 2. (1) Responsabilitatea certificării în privința realității, regularității și legalității 
obligațiilor de plată, ca fază de lichidare a cheltuielilor în procesul execuției bugetare, revine 
persoanelor nominalizate la art. 1. 
   (2) Documentele justificative originale care atestă ca bunurile au fost livrate, 
lucrările executate sau serviciile prestate, în faza de lichidare a cheltuielilor, se vor viza pentru 
„Bun de plată”, de către următoarele persoane: 
Vasile BUMBU - secretarul județului, pentru operațiunile inițiate de către următoarele servicii și 
compartimente:  

 Serviciul administrativ  
Compartiment sistem de control intern managerial 
iar în absența acestuia de către înlocuitorul desemnat; 

Liliana NEGRUȚ - director executiv, pentru operațiunile inițiate de către următoarele servicii și 
compartimente:  

 Serviciul juridic contencios 
 Compartimentul administrație publică, registratură, arhivă, monitorul official 
 Compartimentul autoritatea județeană de transport 
 Compartimentul unități de asistență medicală, socială, învățământ special,   
iar în absența acesteia de către înlocuitorul desemnat; 

Marian Florin AITAI - director executiv, pentru operațiunile inițiate de către următoarele 
servicii, birouri și compartimente:  
  Biroul resurse umane 
  Compartimentul contabilitate financiar 
  Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă 
  Serviciul accesare și coordonare proiecte 
  Serviciul buget venituri 
  Servicul achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor 
 iar în absența acestuia de către înlocuitorul desemnat; 
Ioan BODEA - director executiv, pentru operațiunile inițiate de către următoarele servicii, și 
compartimente:  
  Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri 
  Serviciul administrare domeniul public și privat, informatică 
  Compartimentul tineret, învățământ, sport și relații interinstituționale 
 iar în absența acestuia de către înlocuitorul desemnat; 



 

 
134 

Voichița Maria COMAN - arhitect șef, pentru operațiunile inițiate de către următoarele 
compartimente:  
  Compartimentul amenajarea teritoriului 
  Compartimentul urbanism, autorizare, disciplina în construcții, cadastru, GIS 
  Compartimentul gestiunea patrimoniului construit și a peisajului cultural 
 iar în absența acesteia de către înlocuitorul desemnat; 
Dan Mihai POPESCU - administrator public, pentru operațiunile inițiate de către următoarele 
servicii, birouri și compartimente:  
  Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 
cultură 
  Biroul relații internaționale, diaspora, relații publice și comunicare 
  Biroul turism 
  Serviciul mediu 
  Compartimentul arii protejate 
 iar în absența acestuia de către următoarele persoane:  
 Cornelia FĂGĂDAR - pentru operațiunile inițiate de către:  
   Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul 
unităților de cultură;  
  Biroul relații internaționale, diaspora, relații publice și comunicare  
   Biroul turism 
 Nicoleta Elena IRIMIE - pentru operațiunile inițiate de către:  
   Serviciul mediu  
   Compartimentul arii protejate. 

Art. 3. (1) „Propunerea de angajare a unei cheltuieliˮ  - anexa nr. 2 și „Ordonanțarea 
de platăˮ - anexa nr. 4, se vor semna de către următoarele persoane: 

 la rubrica „Întocmit” - se va semna de către persoanele nominalizate la art. 1 al 
prezentei dispoziții 

 la rubrica „Compartiment de specialitate” - se va semna de către persoanele 
nominalizate la art. 2 alin. 2 al prezentei dispoziții. 

       (2) Ordonanțarea de plată este însoțită, de formularul „Fișa contractˮ - anexa nr. 
5, după caz. 

(3) Atribuția privind aprobarea „Propunerii de angajare a unei cheltuieliˮ  - 
anexa nr. 2, a „Angajamentului bugetar individual/globalˮ - anexa nr. 3 şi a „Ordonanțării de 
platăˮ - anexa nr. 4, revine domnului Ion DUMITREL - președinte, iar în absența acestuia 
înlocuitorului desemnat prin dispoziție.  

Art. 4. Atribuțiile privind aprobarea angajării cheltuielilor („Referatul de necesitateˮ - 
anexa nr. 1) revin ordonatorului principal de credite - domnul Ion DUMITREL - președinte, iar 
în absența acestuia înlocuitorului desemnat prin dispoziție. 

Art. 5. Desemnez următoarele persoane care să îndeplinească faza finală a execuției 
bugetare - „Plata cheltuielilorˮ: 

Prima semnătură: 
  Dumitru FULEA - vicepreședinte, iar în absența acestuia Marius Nicolae 

HAȚEGAN - vicepreședinte 
Marian Florin AITAI - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete 

 A doua semnătură: 
Elena OPRUȚA  - director executiv adjunct, Direcția dezvoltare și bugete 

  Camelia Ileana LAZĂR - șef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul  
     buget-venituri 
  Ana Monica CRĂCIUN - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  
     Compartimentul contabilitate-financiar  
  Eugen DOBRA - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  
     Compartimentul contabilitate-financiar 

Art. 6. (1) Prezenta dispoziție intră în vigoare începând cu data de 12 august 2019. 
 (2) La data intrarii în vigoare a prezentei dispoziţii, prevederile Dispoziției 

Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 420/10 august 2016 referitoare la angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și raportarea 
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angajamentelor bugetare și legale la Consiliul Judeţean Alba, cu modificările şi completările 
ulterioare, își încetează aplicabilitatea. 
 Art. 7. 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, vicepreședinților Consiliului Județean Alba, 
administratorului public și secretarului județului Alba, persoanelor nominalizate, Direcției 
juridică și administrație publică, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  
 
 

                          Contrasemnează, 
       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 437  
Alba Iulia, 31 iulie 2019  
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R O M Â N I A  

J U D E Ț U L  A L B A  
CONSILIUL JUDEȚEAN  

 
Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 
Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 
e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  

             Anexa nr. 1 
 
 
 
 

           Se aprobă, 
        Ordonator principal de credite 

                (Persoanele nominalizate la 
art.4) 

  
REFERAT DE NECESITATE 

 
 Referatul va cuprinde cel puțin următoarele elemente: 
- Obiectul achiziţiei publice/cheltuielii: denumire, descriere succintă, unitate de măsură, cantitate 

(după caz) 
- Temei legal 
- Necesitatea și oportunitatea 
- Estimarea valorii achiziţiei publice (unitar/total) 
- Alte informaţii relevante în  funcţie de natura plăţii solicitate:     

 
 

Îmi asum în totalitate 
responsabilitatea  corectitudinii și 
legalității în solidar cu întocmitorul 
înscrisului 

Director executiv/  
Secretarul județului/ 
Administrator public/ 
Arhitect șef 
Numele, prenumele   
(Persoanele nominalizate la art.2 (2)) 

 

Vizat pentru control 
 financiar preventiv propriu 

Numele, prenumele, ştampilă  
 

 

Am luat la cunoștință de acest 
înscris oficial și îmi asum 
responsabilitatea asupra legalității 

Consilier Juridic 
Numele, prenumele, semnătură, 
stampila    

 

Îmi asum responsabilitatea 
pentru fundamentarea  
corectitudinea,  
legalitatea întocmirii acestui înscris  
oficial  

Numele, prenumele 
(Persoanele nominalizate la  
art. 1) 

 

 
 
UAT Județul Alba 
 Direcția ................................. 
 Serviciul/Biroul/Compartimentul de specialitate .................... 
 Nr./Data ................................. 
  

Nr. / Indicativ dosar / data:  
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PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI                                     Anexa nr. 2 
Scopul___________________________________________ 
Beneficiar________________________________________ 
 
Calculul disponibilului de credite bugetare    -lei- 
Subdiviziunea 
clasificaţiei 
bugetului aprobat 
(cap., subcap., titlu, 
art., alin.) 

Credite 
angajament/bugetare 
abrobate (ct. 
8071/8060)  

Credite 
angajament 
/bugetare  
angajate (ct. 
8072/8066) 
 

Disponibil de 
credite 
angajament 
/bugetare ce mai 
poate fi angajat 

Suma 
angajată 
 

Disponibil de 
credite 
angajament 
/bugetare rămas 
de angajat 

0 1 2 3=1-2  4 5=3-4 
      
      
 

Compartimentul de 
specialitate 

Compartimentul de 
contabilitate 

Control financiar preventiv 
CFPP CFPD 

Data Data 
Data Data 
Viza Viza 

*Semnătura (Persoanele 
nominalizate la art .2.2) *Semnătura......................... *Semnătura  *Semnătura......................... 
 
   Ordonator de credite,                        
   Data: 
    Semnatura:( Persoanele nominalizate la art. 3.3) 
           Întocmit, 
          (Persoanele nominalizate la art. 1)   
 
UAT Județul Alba 
Direcția ................................. 
Serviciul/Biroul/Compartimentul de specialitate.................... 
Nr/Data ................................. 
 
 
 
 
ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL                                        Anexa nr. 3 
     -lei- 
Înregistrarea bugetară  (cap., subcap., titlu, art., 
alin.) 

Suma 

0 1 
  
Suma totala  
Tipul angajamentului: individual/global  
 
 

Control financiar preventiv 
CFPP CFPD 

Data Data 
Viza Viza 
Refuz de viza Refuz de viza 
Inregistrare individuala Inregistrare individuala 

*Semnătura  *Semnătura......................... 
 
   Ordonator de credite,                        
   Data: 
    Semnatura:( Persoanele nominalizate la art. 3.3) 
             
 
UAT Județul Alba 
Direcția ................................. 
Serviciul/Biroul/Compartimentul de specialitate.................... 
Nr./Data .................................  
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ORDONANȚARE DE PLATĂ                                        Anexa nr. 4 
Natura cheltuielii:______________________________________ 
Lista documentelor justificative: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Nr./data angajamentului legal:________________ 
Modul de plată (virament/numerar): _______________________ 
Lei/Valuta____________________ 
Suma datorată beneficiarului:____________________________ 
 Avansuri acordate și reținute beneficiarului ......... 
 Suma de plată (lei) .................................. 
Suma de plată (valuta) 
 – felul valutei ................ 
-  suma în valută ............... 
 - cursul valutar ............... 
 - suma în lei ..................  
    Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare 
 
 
Subdiviziunea clasificaţiei bugetului aprobat 
(cap., subcap., titlu, art., alin.) 

Disponibil înaintea 
efectuării plății (ct. 
8066) 

Suma de plată Disponibil după 
efectuării plății 

0 1 2 3=1-2 
    
    
 
Numele și adresa beneficiarului:    Nr.de cont: ______________________ 
__________________________________________ Trezorerie (Bancă) ________________ 
     C.U.I. __________________________ 
 
 

Compartimentul de 
specialitate 

Compartimentul de 
contabilitate 

Control financiar preventiv 
CFPP CFPD 

Data Data 
Data Data 
Viza Viza 

*Semnătura (Persoanele 
nominalizate la art .2.2) *Semnătura......................... *Semnătura  *Semnătura......................... 
   Ordonator de credite,                        
   Data: 
    Semnatura:( Persoanele nominalizate la art. 3.3) 
           Întocmit, 
         (Persoanele nominalizate la art. 1)   
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ROMANIA 

 
Anexa nr. 5 

UDETUL ALBA 
 CONSILIUL JUDETEAN 
 

 
FIȘA  CONTRACT 

   

 
Contract  nr./data   

 
Obiectul contractului   

 
Executant/prestator/furnizor   

 
Durata contractului (perioada/data)   

 

Durata de 
execuție/prestare/furnizare 
(perioada/data)   

 

Ordin de începere: data  
începere 
executie/prestare/furnizare/   

 
Ordin întrerupere :data/ perioada 
întrerupere  

 
Comanda (după caz) nr./data   

 

Garanție de buna execuție (%, 
Valoare, mod de constituire)   

 
Valoarea contractului initial  (total 
inclusiv TVA)-  LEI  

 

Act aditional: nr. /data 
/valoare/durata    

 
Executarea contractului:  

 
Ordonanțare de plată : 

 
nr/data valoare  - lei -       (inclusiv TVA) 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
Total 

 
 

Diferența de executat  
 

 

Proces verbal de recepție nr/data/ 
obiecțiuni   

   

  

 
Întocmit, 

  
Responsabil urmărire executare contract 

  

Nume, prenume/semnătura 
(Persoanele nominalizate la art. 1) 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
cu privire la stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea  

si plata cheltuielilor în cadrul Centrului Militar Județean Alba și în cadrul Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență Alba, finanțate din bugetul local al Județului Alba  

 
  
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând referatul nr. 16418/31 iulie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete cu privire la 
stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor din 
cadrul Centrului Militar Județean Alba și din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
Alba, finanțate din bugetul local al Județului Alba; 
 Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 47 din 28 februarie 
2019 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
 Având în vedere prevederile:  
 - art. 191 alin. 1 lit. a, lit. c și lit. f,  art. 191 alin. 4 lit. a și art. 240 alin. 5 din O.U.G nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 
 - Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 - Normelor metodologice privind angajarea lichidarea, ordonanţarea și plata 
cheltuielilor bugetare aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit 
următoarea  
 

DISPOZIŢIE 
 

  
 Art. 1. Desemnez următoarele persoane (personal din cadrul Centrului Militar Județean 
Alba și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unireaˮ al Județului Alba) care vor îndeplini 
atribuțiile referitoare la inițierea  angajării cheltuielilor, conform Normelor metodologice privind 
angajarea lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor bugetare aprobate prin Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002, cu modificările şi completările ulterioare 
(„Referatul de necesitateˮ - anexa nr. 1): 
Plt. adj. pr. Mihai ROȘCA   - Plutonier adjutant principal,  pentru operațiunile inițiate  
     de către Centrul Militar Județean Alba; 
Plt. adj. Cristian MUNTEANU  - Plutonier adjutant,  pentru operațiunile inițiate de către  
     Centrul Militar Județean Alba; 
Col. Florin ZECHERU   - șef serviciu logistic, pentru operațiunile inițiate de către  
     Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unireaˮ al  
     Județului Alba 
Mr. Claudiu ALEXĂ   - șef compartiment patrimoniu imobiliar, pentru 
     operațiunile inițiate de către Inspectoratului pentru Situații  
     de Urgență „Unireaˮ al Județului Alba 
 Art. 2. (1) Responsabilitatea certificării în privința realității, regularității și legalității 
obligațiilor de plată, ca fază de lichidare a cheltuielilor în procesul execuției bugetare, revine 
persoanelor nominalizate la art. 1. 
   (2) Documentele justificative originale care atestă ca bunurile au fost livrate, 
lucrările executate sau serviciile prestate, în faza de lichidare a cheltuielilor, se vor viza pentru 
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„Bun de plată”, de către domnul Vasile BUMBU - secretarul județului, iar în absența acestuia 
de către înlocuitorul desemnat. 

Art. 3. (1) „Propunerea de angajare a unei cheltuieliˮ  - anexa nr. 2 și „Ordonanțarea 
de platăˮ - anexa nr. 4, se vor semna de către următoarele persoane: 

 la rubrica „Întocmit” - se va semna de către persoanele nominalizate la art. 1 al 
prezentei dispoziții 

 la rubrica „Compartiment de specialitate” - se va semna de către persoana nominalizată 
la art. 2 alin. 2 al prezentei dispoziții. 

       (2) Ordonanțarea de plată este însoțită, de formularul „Fișa contractˮ - anexa nr. 
5, după caz. 

(3) Atribuția privind aprobarea „Propunerii de angajare a unei cheltuieliˮ  - 
anexa nr. 2, a „Angajamentului bugetar individual/globalˮ - anexa nr. 3 şi a „Ordonanțării de 
platăˮ - anexa nr. 4, revine domnului Ion DUMITREL - președinte, iar în absența acestuia 
înlocuitorului desemnat prin dispoziție.  

Art. 4. Atribuțiile privind aprobarea angajării cheltuielilor („Referatul de necesitateˮ - 
anexa nr. 1) revin ordonatorului principal de credite - domnul Ion DUMITREL - președinte, iar 
în absența acestuia înlocuitorului desemnat prin dispoziție. 

Art. 5. Desemnez următoarele persoane care să îndeplinească faza finală a execuției 
bugetare - „Plata cheltuielilorˮ: 

Prima semnătură: 
  Dumitru FULEA - vicepreședinte, iar în absența acestuia Marius Nicolae 

HAȚEGAN - vicepreședinte 
Marian Florin AITAI - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete 

 A doua semnătură: 
Elena OPRUȚA  - director executiv adjunct, Direcția dezvoltare și bugete 

  Camelia Ileana LAZĂR - șef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul  
     buget-venituri, din cadrul Direcției dezvoltare și bugete 
  Ana Monica CRĂCIUN - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  
     Compartimentul contabilitate-financiar  
  Eugen DOBRA - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  
     Compartimentul contabilitate-financiar 

Art. 6. (1) Prezenta dispoziție intră în vigoare începând cu data de 1 august 2019. 
 (2) La data intrarii în vigoare a prezentei dispoziţii, prevederile Dispoziției Președintelui 
Consiliului Județean Alba nr. 137/5 iunie 2015 referitoare la angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea și plata cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și raportarea 
angajamentelor bugetare și legale la Consiliul Judeţean Alba, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare, își încetează aplicabilitatea.  
 Art. 7. 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, Centrului Militar Județean Alba și Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență „Unireaˮ al Județului Alba vicepreședinților Consiliului Județean Alba, 
secretarului județului Alba, persoanelor nominalizate,  Direcției juridică și administrație publică, 
Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba.  

                          Contrasemnează, 
       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
 
 

 
 
 
 
 
Nr. 438  
Alba Iulia, 31 iulie 2019 
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R O M Â N I A  

J U D E Ț U L  A L B A  
CONSILIUL JUDEȚEAN  

 
Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 
Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 
e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  

             Anexa nr. 1 
 
 
 
 

           Se aprobă, 
        Ordonator principal de credite 

                (Persoanele nominalizate la 
art.4) 

  
 
 

REFERAT DE NECESITATE 
 
 Referatul va cuprinde cel puțin următoarele elemente: 
- Obiectul achiziţiei publice/cheltuielii: denumire, descriere succintă, unitate de măsură, cantitate 

(după caz) 
- Temei legal 
- Necesitatea și oportunitatea 
- Estimarea valorii achiziţiei publice (unitar/total) 
- Alte informaţii relevante în  funcţie de natura plăţii solicitate:     

 

Îmi exprim acordul cu acest înscris Secretarul județului, 
Numele, prenumele  

Îmi asum în totalitate 
responsabilitatea  corectitudinii și 
legalității în solidar cu întocmitorul 
înscrisului 

Comandantul unității 
Numele, prenumele   
 

 

Vizat pentru control 
 financiar preventiv propriu 

Numele, prenumele, ştampilă  
 

 

Am luat la cunoștință de acest înscris 
oficial și îmi asum responsabilitatea 
asupra legalității 

Consilier Juridic 
Numele, prenumele, semnătură, 
stampila    

 

Îmi asum responsabilitatea 
pentru fundamentarea, corectitudinea,  
legalitatea întocmirii acestui înscris  
oficial  

Numele, prenumele 
(Persoanele nominalizate la  
art. 1) 

 

 
 
 
 

  

Nr. / Indicativ dosar / data:  
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UAT Județul Alba 
Unitatea……………………… 
 Nr. /Data................................. 
 
PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI                                     Anexa nr. 2 
Scopul___________________________________________ 
Beneficiar________________________________________ 
 
Calculul disponibilului de credite bugetare    -lei- 
Subdiviziunea 
clasificaţiei 
bugetului aprobat 
(cap., subcap., titlu, 
art., alin.) 

Credite 
angajament/bugetare 
abrobate (ct. 
8071/8060)  

Credite 
angajament 
/bugetare  
angajate (ct. 
8072/8066) 
 

Disponibil de 
credite 
angajament 
/bugetare ce mai 
poate fi angajat 

Suma 
angajată 
 

Disponibil de 
credite 
angajament 
/bugetare rămas 
de angajat 

0 1 2 3=1-2  4 5=3-4 
      
      
 

Compartimentul de 
specialitate 

Compartimentul de 
contabilitate 

Control financiar preventiv 
CFPP CFPD 

Data Data 
Data Data 
Viza Viza 

*Semnătura (Persoanele 
nominalizate la art .2.2) *Semnătura......................... *Semnătura  *Semnătura......................... 
 
   Ordonator de credite,                        
   Data: 
    Semnatura:( Persoanele nominalizate la art. 3.3) 
           Întocmit, 
          (Persoanele nominalizate la art. 1)   
 
UAT Județul Alba 
Unitatea……………………… 
 Nr. /Data................................. 
 
ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL                                Anexa nr. 3 
     -lei- 
Înregistrarea bugetară  (cap., subcap., titlu, art., 
alin.) 

Suma 

0 1 
  
Suma totala  
Tipul angajamentului: individual/global  
 
 

Control financiar preventiv 
CFPP CFPD 

Data Data 
Viza Viza 
Refuz de viza Refuz de viza 
Inregistrare individuala Inregistrare individuala 

*Semnătura  *Semnătura......................... 
 
   Ordonator de credite,                        
   Data: 
    Semnatura:( Persoanele nominalizate la art. 3.3) 
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UAT Județul Alba 
Unitatea……………………… 
 Nr. /Data................................. 
 
 
ORDONANȚARE DE PLATĂ                                           Anexa nr. 4 
Natura cheltuielii:______________________________________ 
Lista documentelor justificative: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Nr./data angajamentului legal:________________ 
Modul de plată (virament/numerar): _______________________ 
Lei/Valuta____________________ 
Suma datorată beneficiarului:____________________________ 
 Avansuri acordate și reținute beneficiarului ......... 
 Suma de plată (lei) .................................. 
Suma de plată (valuta) 
 – felul valutei ................ 
-  suma în valută ............... 
 - cursul valutar ............... 
 - suma în lei ..................  
    Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare 
 
 
Subdiviziunea clasificaţiei bugetului aprobat 
(cap., subcap., titlu, art., alin.) 

Disponibil înaintea 
efectuării plății (ct. 
8066) 

Suma de plată Disponibil după 
efectuării plății 

0 1 2 3=1-2 
    
    
 
Numele și adresa beneficiarului:    Nr.de cont: ______________________ 
__________________________________________ Trezorerie (Bancă) ________________ 
     C.U.I. __________________________ 
 
 

Compartimentul de 
specialitate 

Compartimentul de 
contabilitate 

Control financiar preventiv 
CFPP CFPD 

Data Data 
Data Data 
Viza Viza 

*Semnătura (Persoanele 
nominalizate la art .2.2) *Semnătura......................... *Semnătura  *Semnătura......................... 
   Ordonator de credite,                        
   Data: 
    Semnatura:( Persoanele nominalizate la art. 3.3) 
           Întocmit, 
         (Persoanele nominalizate la art. 1)   
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FIȘA  CONTRACT 

 
  

 
Contract  nr./data   

 
Obiectul contractului   

 
Executant/prestator/furnizor   

 
Durata contractului (perioada/data)   

 

Durata de 
execuție/prestare/furnizare 
(perioada/data)   

 

Ordin de începere: data  
începere 
executie/prestare/furnizare/   

 

Ordin întrerupere :data/ perioada 
întrerupere  

 
Comanda (după caz) nr./data   

 

Garanție de buna execuție (%, 
Valoare, mod de constituire)   

 

Valoarea contractului initial  (total 
inclusiv TVA)-  LEI  

 

Act aditional: nr. /data 
/valoare/durata    

 
Executarea contractului:  

 
Ordonanțare de plată : 

 
nr/data valoare  - lei -       (inclusiv TVA) 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
Total  

 
Diferența de executat   

 

Proces verbal de recepție nr/data/ 
obiecțiuni   

 
 

 
Întocmit, 

 
 Responsabil urmărire executare contract 

 
 

Nume, prenume/semnătura 
(Persoanele nominalizate la art. 1) 
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ORDIN  Nr. 264 /4  iulie 2019   
 

privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Alba  
în ședința ordinară din data de 24 iulie 2019 

 
 

 
Prefectul județului Alba; 
 
Având în vedere prevederile art. 12, 13 şi 14 din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea 

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.26/9444/02.07.2019 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 24 iulie 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 24 iulie 2019, ora 
09,00, la sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, sala “Mihai Viteazul”. 

Art.2. Ordinea de zi cuprinde: 

a) Raport de activitate al Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba; 
b) Informare privind activitatea Biroului Vamal de Interior Alba ; 
c) Informare privind activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba pentru semestrul 

I, 2019.      
d) 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.        

 
 

Prefect, 
Dănuț-Emil Hălălai 
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                    Contrasemnează, 
             Subprefect, 

             Monica Popescu 
 
 

                                                                                                                                                                            
                                                                                                    Avizat pentru legalitate,                                                                                           

                                                                                     Șef serviciu, 
                                                                                                           Ovidiu Cazacu 

                                                                                                         
    
Alba Iulia, 4 iulie 2019. 
Nr. 264 
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Prezentul Monitor Oficial al Județului Alba a fost editat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 75 
din 28 august 2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a 
monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
 
 
 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 
VASILE BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier 
Ada Larisa Toader 
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	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind probarea ordinii de zi
	a ședinței „ordinară” din data de 25 iulie 2019
	HOTĂRÂRE
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară”
	a Consiliului Județean Alba din data de 28 iunie 2019
	HOTĂRÂRE
	ROMÂNIA

	PROCES-VERBAL
	0 abțineri
	Se supune la vot aprobarea ordinii de zi care include şi cele 9 proiecte de hotărâri pentru care a fost aprobată suplimentarea ordinii de zi
	0 abțineri
	A fost adoptată Hotărârea nr. 136, cu un număr de 30 de voturi pentru.
	Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată
	0 abțineri
	0 abțineri
	0 abțineri
	0 abțineri
	0 abțineri
	0 abțineri
	0 abțineri
	0 abțineri
	0 abțineri
	0 abțineri
	0 abțineri
	0 abțineri
	0 abțineri
	0 abțineri
	1 abținere: domnul consilier judeţean  PUȘCĂ Nicolae
	2 abțineri:  domnii consilieri judeţeni DUMITRU Bogdan Mihai şi SANDEA Dorin-Gheorghe
	2 abțineri:  domnii consilieri judeţeni DUMITRU Bogdan Mihai şi SANDEA Dorin-Gheorghe
	8 abțineri:  domnii consilieri judeţeni DUMITRU Bogdan Mihai, MATEI Ioan, MUREȘAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin şi SANDEA Dorin-Gheorghe
	7 abțineri:  domnii consilieri judeţeni DUMITRU Bogdan Mihai, MATEI Ioan, MUREȘAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae şi RADU Călin
	7 abțineri:  domnii consilieri judeţeni DUMITRU Bogdan Mihai, MATEI Ioan, MUREȘAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae şi RADU Călin

	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit
	doamnei Florea Monica, declarată supleant pe lista Partidului Mișcarea Populară,
	la alegerile locale din data de 5 iunie 2016
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit
	doamnei Trîmbițaș Petronela Camelia, declarată supleant pe lista Partidului Mișcarea Populară, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	CONSILIUL JUDEŢEAN
	HOTĂRÂRE
	privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A - proprietate publică a Judeţului Alba, cu imobilul înscris în CF nr. 7441 Săsciori, nr. cad. 43/2, nr. top. 913/b/...
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	CONSILIUL JUDEŢEAN
	HOTĂRÂRE
	cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 154/28 iunie 2019 privind prelungirea valabilităţii programului de transport judeţean, a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin c...
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	CONSILIUL JUDEŢEAN
	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea modificării Statului de funcții
	al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
	CONTRASEMNEAZĂ
	PREŞEDINTE,             SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,

	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	CONSILIUL JUDEŢEAN
	HOTĂRÂRE
	privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului-teren
	-  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia,
	str. Calea Moților, nr. 116, judeţul Alba, înscris în CF nr. 76310 Alba Iulia,
	CF nr. 76251 Alba Iulia și CF nr. 76270 Alba Iulia
	- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului-teren –  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 116, judeţul Alba, înscris în CF nr. 7...
	- raportul de specialitate nr. 15268 /17 iulie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;

	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	CONSILIUL JUDEŢEAN
	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba
	prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,
	în vederea susținerii activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate
	sau înregistrate în România sau în alte state și care fac obiectul verificărilor
	masei și gabaritului de către administratorul drumurilor județene
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	CONSILIUL JUDEŢEAN
	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul II...
	HOTĂRÂRE

	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	CONSILIUL JUDEŢEAN
	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii
	şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale
	de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
	CONTRASEMNEAZĂ
	PREŞEDINTE,             SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,

	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	CONSILIUL JUDEŢEAN
	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale
	Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	CONSILIUL JUDEŢEAN
	HOTĂRÂRE
	cu privire la modificarea componenței nominale a
	Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	CONSILIUL JUDEŢEAN
	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea aderării UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba
	la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	CONSILIUL JUDEŢEAN
	HOTĂRÂRE
	cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 199 din 26 iulie 2018 și a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 131 din 30 mai 2019 în legătură cu aprobarea Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambula...
	nr. _______/__________
	Art. 1. Părţile
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	Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor
	A. Drepturile Partenerului 2
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	(9) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, V
	(10) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
	(11) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţiW
	(12) Partenerii au obligaţia de a restitui AM/OI, orice  sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii  notificării.
	(13) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
	(14) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.
	(15) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vorW
	(16) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.
	(17) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.
	(18) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.
	(19) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
	(20) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM.
	Art. 7. Achiziții publice
	Art. 8. Proprietatea
	(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun,  şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadăW
	(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor,a mijloacelor de transport în comun etc. ce au facut obiectule proiectului. Copii ale titlurilor de transfeW
	Art. 9. Confidențialitate
	Art. 10. Legea aplicabilă
	Art. 11. Dispoziţii finale
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	şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
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