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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

în ședință „extraordinară”, în ziua de 22 martie 2019 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 22 martie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 209/19 martie 2019 privind 

convocarea Consiliului Județean Alba în ședința „extraordinară”, în ziua de 22 martie 2019; 

 - propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba privind completarea ordinii de zi  a 

ședinței „extraordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba din data de 22 martie 2019; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. f și art. 98 coroborat cu art. 43 alin. 1 din  

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1.  Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa „extraordinarăˮ a Consiliului Judeţean 

Alba, din data de 22 martie 2019, care cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale 

din Județul Alba sumei corespunzătoare  cotei de 17,5 %
 
 din impozitul pe venit și a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2019" 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării vizitei delegației 

provinciei înfrățite Gansu cu ocazia sărbătoririi a 15 ani de prietenie Alba – Gansu 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

Art. 2. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba și Direcţiei 

juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                   p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Director executiv, 

                                                                                          Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

Nr. 53 

Alba Iulia, 22 martie 2019 

 
Prezenta hotărâre a fost aprobată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 27 

voturi „pentru”. 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 27  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a 

sumei corespunzătoare cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2019 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 22 martie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale 

din Judeţul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2019; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi 

administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 17,5% din impozitul 

pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 

pe anul 2019; 

   - raportul de specialitate nr. 5358/19.03.2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

   - adresa nr. 462650/15 martie 2019 a Ministerului Finanţelor Publice referitoare la 

metodologia  de elaborare  a bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-

teritoriale şi formularele de buget pentru anul 2019, precum și comunicarea sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și estimările pentru anii 2020-

2022, aprobate pentru Județul Alba prin Legea bugetului de stat pe anul 2019; 

 - adresa nr. ABG_STZ-4208/18 martie 2019 a Administrației Județene a Finanţelor 

Publice Alba privind repartizarea sumelor prevăzute la art. 6 alin.6 din Legea bugetului de stat 

pe anul 2019, nr. 50/2019. 

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. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a 

sumei de 60.604 mii lei corespunzătoare cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumei de 

202.516 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru echilibrarea bugetelor 

locale pe anul 2019, potrivit anexei - parte integrantă a  prezentei hotărâri. 
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 Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

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

Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Unităților Administrativ Teritoriale 

nominalizate şi direcţiilor din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                   p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL             Director executiv 

                                                                                       Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 54 

Alba Iulia, 22 martie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 2 lit. a din  Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 

26 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 27 

Număr de consilieri care nu participă la dezbateri și la vot 1  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0  

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 54/22 martie 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 organizării și desfășurării vizitei delegației provinciei înfrățite Gansu cu 

ocazia sărbătoririi a 15 ani de prietenie Alba – Gansu 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 22 martie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării vizitei delegației 

provinciei înfrățite Gansu cu ocazia sărbătoririi a 15 ani de prietenie Alba – Gansu; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și 

desfășurării vizitei delegației provinciei înfrățite Gansu cu ocazia sărbătoririi a 15 ani de 

prietenie Alba – Gansu; 

- raportul de specialitate nr. 5533/20.03.2019 al Serviciului investiții, dezvoltare. 

Promovare patrimonială și managementul instituțiilor de cultură din cadrul 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. 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. 91 alin. 3 lit. a și art. 91 alin. 3 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi 

instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Anexei nr. 1 , cap.2
* 

pct. 1 și lit. B din Hotărârea Guvernului nr. 552 din 5 august 1991, 

privind normele de organizare în ţara a acţiunilor de protocol, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba privind aprobarea Protocolului de promovare a 

consolidării relațiilor de prietenie dintre Județul Alba din România și provincia Gansu din 

Republica Populară Chineză  nr. 83 din 12 mai 2004; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă organizarea și desfășurarea în Județul Alba a vizitei delegației 

Provinciei înfrățite Gansu, Republica Populara Chineză prin  invitarea în țară a unui număr de 6 

de oficiali. 

Art. 2. Finanțarea cheltuielilor necesare pentru organizarea și desfășurarea acțiunii 

prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul local al județului Alba, conform devizului estimativ de 

cheltuieli, astfel: 

 

Nr.crt. Tip acțiune/cheltuieli Suma 

1. Cheltuieli pentru masă: 6 persoane x 3 zile x 160 lei 2880 lei 

2. Cheltuieli pentru dineu oficial: 30 persoane x 120 

lei 

3600 lei 

3. Cheltuieli pentru cazare: 6 persoane x 2 nopți 4000 lei 

4. Cheltuieli pentru cadouri/delegație 400 lei 
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 TOTAL ESTIMAT 10.880 lei 

 

 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete,  Biroului relații internaționale, diaspora, relații publice și comunicare și Serviciului 

investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor de cultură din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri; 

Prin intermediul Secretarului Județului Alba, prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și 

administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Biroului relații internaționale, diaspora, 

relații publice și comunicare și Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și 

managementul instituțiilor de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                   p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL             Director executiv 

                                                                                      Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 55 

Alba Iulia, 22 martie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 2 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 26 

voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 27  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 1 

  



 

11 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa „ordinarăˮ  

a Consiliului Judeţean Alba, din data de 28 martie 2019 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 martie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 213/20 martie 2019 privind 

convocarea Consiliului Județean Alba în ședința „ordinară”, în ziua de 28 martie 2019; 

 - propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 6158/27 martie 2019 privind 

completarea ordinii de zi  a ședinței „ordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba din data de 28 martie 

2019; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. f și art. 98 coroborat cu art. 43 alin. 1 din  

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobă următoarea 

HOTĂRÂRE 

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

data de 28 martie 2019, care cuprinde:  

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 28 februarie 2019. 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 

normale,a mandatului de consilier judeţean al domnului Dorel Tomuș. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Județul Alba din 

România și Districtul Prignitz - Landul Brandenburg din Republica Federală Germania 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Județul Alba din 

România și Departamentul Rhone, Regiunea Ron – Alpi din Republica Franceză 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special,  reprezentantului 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale 

Alba” SA 

Inițiator: Marius Nicolae HAȚEGAN, Vicepreşedinte al Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

„Reparații capitale Secțiile Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență 

Alba Iulia” 

Inițiator: p. Preşedinte - Marius Nicolae HAȚEGAN, Vicepreşedinte al Consiliului 

Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un 

imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, judeţul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii 

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a 

managementului pe anul 2018, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al 

Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin 

Bena” Alba,  precum şi a secretariatelor acestora 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării în judeţul Alba a 

evenimentului Prefaţa Festivalului Internaţional de Teatru „Poveşti” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de asociere 

între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul local al 

municipiului Blaj, în vederea realizării în comun a obiectivului „Centrul Judeţean de excelenţă 

Sportivă” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la  Acordul de asociere 

între Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Oraşul Ocna Mureş prin Consiliul local al 

oraşului Ocna Mureş pentru realizarea în comun a obiectivului: ,,Staţiune balneo-climaterică 

Ocna Mureş” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

13. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit 

domnului Matei Ioan, declarat supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din 

data de 5 iunie 2016 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

14. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea componenţei nominale a Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Alba  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

15. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

220/30 august 2018 privind stabilirea unor măsuri temporare, în vederea aducerii la îndeplinire 

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

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

16. Proiect de  hotărâre privind acceptarea unei oferte de donație cu sarcini făcută de 

Fundația „SERA ROMÂNIA”, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

17. Proiect de hotărâre pentru completarea articolului 5 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 187/28 iunie 2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile, 

cu modificările şi completările ulterioare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

18. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia şedinţei „extraordinară” a Consiliului 

Judeţean Alba din data de 22 martie 2019. 

Redactat : Vasile BUMBU, Secretarul Judeţului Alba 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării vizitei delegației 

din Districtul Prignitz - Landul Brandenburg , Republica Federală Germania, în perioada 9-12 

aprilie 2019 

20. Consultarea Planurilor anuale de acţiune privind serviciile sociale elaborate de 

autorităţi ale administraţiei publice locale din Judeţul Alba. 

Art. 2. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba și Direcţiei 

juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU           

 

Nr. 56 

Alba Iulia, 28 martie 2019 
Prezenta hotărâre a fost aprobată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 43 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 

voturi „pentru”. 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 31  

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 februarie 2019 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 martie  

2019; 

 Luând în dezbatere Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 28 februarie 2019, redactat de secretarul județului Alba; 

 Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. f și art. 98 coroborat cu art. 42 alin. 5 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1.  Se aprobă Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 28 februarie 2019, conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba și Direcţiei 

juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 57 

Alba Iulia, 28 martie 2019 
Prezenta hotărâre a fost aprobată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 

voturi „pentru”. 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 31  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi, 28 februarie 2019,  

cu ocazia şedinţei „ordinară” a Consiliului Judeţean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr. 190/19 februarie 2019 pentru a se întruni în ședința „ordinară”, în data de 28 

februarie 2019, ora 11
00

, în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din 

municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba. 

La lucrările şedinţei au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Alba - domnul Ion 

DUMITREL, vicepreşedinţii Consiliului Județean Alba - domnii Dumitru FULEA şi Marius 

Nicolae HAŢEGAN, secretarul Judeţului Alba - domnul Vasile BUMBU, precum și un număr 

de 27 consilieri judeţeni. 

 Au asistat la şedinţă reprezentanți mass-media, domnul deputat ROMAN Florin -  

Claudiu, 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 domnii consilieri județeni: DUMITRU Bogdan Mihai, 

STĂNESCU Vasile și  TOMUȘ Dorel. 

Domnul consilier județean ARION Cosmin a intrat în sala de ședință în timpul dezbaterii 

punctului 2 înscris pe ordinea de zi a ședinței - Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia 

ședinței „extraordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 11 februarie 2019. 

Domnul consilier județean CETERAŞ MARIUS NICOLAE a părăsit sala de ședință în 

timpul dezbaterii punctului 14 înscris pe ordinea de zi a ședinței - Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Județene de 

Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba 

Domnul consilier județean CREŢU SIMION a părăsit sala de ședință în timpul dezbaterii 

punctului 2 înscris pe ordinea de zi suplimentară a ședinței - Proiect de hotărâre cu privire la 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 31 din 1 februarie 2018 de aprobare a 

indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cotei de cofinanțare la obiectivul 

„Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA 

UNIRII” 

 

Ședința a început la ora 11
00

. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Buna ziua! 

 Cu prezenţa stăm bine, haideţi că astăzi avem şi momente istorice astăzi. 

 Domnule secretar comunicați prezența. 

 Putem începe? 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Sunt prezenţi 29 de consilieri judeţeni. 

 Absenţi la începutul şedinţei domnii consilieri judeţeni Arion Cosmin, Dumitru Bogdan 

Mihai, Stănescu Vasile și  Tomuș Dorel. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Vă atrag atenţia încă de la început cu privire la situațiile de incompatibilitate sau conflict 

de interese.  

 

Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion DUMITREL precizează faptul că a 

fost retras de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 13 - 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări 
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nerambursabile din bugetul local al Judeţului Alba pentru activități nonprofit de interes 

judeţean în domeniul tinerilor (la solicitarea iniţiatorilor). 

De asemenea propune și solicită aprobarea suplimentării ordinii de zi inițială cu încă 5 

proiecte de hotărâri, astfel: 

1. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de 

circulație pe drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - 

Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107 I) 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

31 din 1 februarie 2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cotei de 

cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala 

Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre cu privire la validarea Dispoziției Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 189/18 februarie 2019 privind avizarea Profilului Consiliului de 

Administrațieal Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. 

Inițiator: Haţegan Marius Nicolae, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unor imobile, din domeniul public al 

Orașului Cugir și din administrarea Consiliului local al orașului Cugir, în domeniul public al 

Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale 

Consiliului Județean Alba privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea 

în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra unor 

drumuri judeţene 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Vă rog să fiţi de acord să  suplimentăm Ordinea de zi cu următoarele proiecte de hotărâri: 

 1) - Proiect de  hotărâre privind  aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de 

circulație pe drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - 

Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107 I) 

 2) - Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

31 din 1 februarie 2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cotei de 

cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala 

Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

 3) - Proiect de hotărâre cu privire la validarea Dispoziției Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 189/18 februarie 2019 privind avizarea Profilului Consiliului de 

Administrațieal Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. 

 4) - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unor imobile, din domeniul public al 

Orașului Cugir și din administrarea Consiliului local al orașului Cugir, în domeniul public al 

Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba  

 5) - Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale 

Consiliului Județean Alba privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea 

în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra unor 

drumuri judeţene.  

 

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

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Suplimentarea ordinii dezi a fost aprobată cu un număr de 29 voturi pentru. 
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  Propunerea a fost aprobată cu un număr de 29 voturi „pentru”: domnul președinte 

DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, 

precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA 

Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA 

Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel 

Olimpiu, LUCA Nicolae, MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-

Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU 

Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  

URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Va fi retras Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 

de finanțări nerambursabile din bugetul local al Judeţului Alba pentru activități nonprofit de 

interes judeţean în domeniul tinerilor – Proiectul nr. 13 

 

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi fără proiectul de hotărâre retras, dar care 

include şi proiectele de hotărâri care suplimentează ordinea de zi 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Şi  Ordinea de zi în ansamblul său. 

 Cine este pentru?  

 Cineva împotrivă?  

 Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 29 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 31.  

 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 29 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 31/28  februarie 2019   

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ 

Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, FENEȘER 

Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MUREȘAN Corneliu, 

MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, 

PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, 

SIMION Marcel, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri   

 

Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 31 ianuarie 2019 

 

Se trece la votul privind aprobarea Procesului verbal 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 29 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 32.  
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Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 31 ianuarie 2019 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 29 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 32/28  februarie 2019   

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ 

Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, FENEȘER 

Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MUREȘAN Corneliu, 

MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, 

PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, 

SIMION Marcel, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

A intrat în sala de şedinţă domnul consilier județean ARION Cosmin 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 2. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 11 februarie 2019 

 

Se trece la votul privind 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 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 33.  

 

Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 11 februarie 2019 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

 

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

Consiliului Judeţean Alba nr. 33/28  februarie 2019   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și 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, LUCA Nicolae, 

MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 

PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA 

Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian 

Nicolae 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 unor tronsoane din drumul judeţean DJ 705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni (DJ 704A) - 

Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107A) 
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Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 30 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 34.  

 

Proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, 

asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni (DJ 704A) - 

Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107A) a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind 

adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 34/28  februarie 2019   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și 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, LUCA Nicolae, 

MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 

PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA 

Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian 

Nicolae 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 drumului judeţean DJ 106E: limită Judeţul Sibiu - Dobra – Şugag 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

A fost propus un amendament din partea Comisiei de specialitate nr. 2 

 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Avem un Amendament la acest proiect de hotărâre. 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 A fost propus un Amendament din partea Comisiei de specialitate nr. 2 la acest proiect de 

hotărâre și la următoarele 3 proiecte, iar domnul director Ioan Bodea va face o scurtă precizare. 

 Domnul Ioan Bodea - Director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba: 

 În situaţia în care avem pe drumurile judeţene poduri care traversează râuri – râurile 

cadastrate, practic albia râului e în domeniul public al statului – în administrarea Apelor Române 

şi atunci la noi va trebui întabulată construcţia, practic podul între cele două culei. Deci pe 

porţiunea respectivă se întabulează doar construcţia. 
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Se trece la votul amendamentului adus proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 30 voturi pentru, a fost aprobat Amendamentul propus. 

 

Amendamentul propus a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru” 

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și 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, LUCA Nicolae, 

MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 

PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA 

Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian 

Nicolae și UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Şi Proiectul în ansamblul său  

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. 35.  

 

Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 106E: limită Judeţul Sibiu - Dobra – Şugag care include 

amendamentul a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 35/28  februarie 2019   

 

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și 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, LUCA Nicolae, 

MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 

PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA 

Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian 

Nicolae și UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 5. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 107 B: DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - 

Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu 
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Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 

A fost propus un amendament din partea Comisiei de specialitate nr. 2 

 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Avem un Amendament la acest proiect de hotărâre. 

 

Se trece la votul amendamentului adus proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

 Acelaşi Amendanent 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 30 voturi pentru, a fost aprobat Amendamentul propus. 

 

Amendamentul propus a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru” 

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și 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, LUCA Nicolae, 

MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 

PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA 

Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian 

Nicolae și UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Şi Proiectul în ansamblul său  

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. 36.  

 

Proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 107 B: DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - Mihalţ - Colibi - 

Roşia de Secaş - limită Judeţul Sibiu care include amendamentul a fost aprobat cu un număr de 

30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 36/28  februarie 

2019   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și 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, LUCA Nicolae, 

MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 
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PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA 

Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian 

Nicolae și UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 6. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare 

- Zlatna (DN74) 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 

A fost propus un amendament din partea Comisiei de specialitate nr. 2 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Avem un Amendament la acest proiect de hotărâre. 

 

Se trece la votul amendamentului adus proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

 Acelaşi Amendanent 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 30 voturi pentru, a fost aprobat Amendamentul propus. 

 

Amendamentul propus a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru” 

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și 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, LUCA Nicolae, 

MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 

PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA 

Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian 

Nicolae și UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Şi Proiectul în ansamblul său  

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. 37.  
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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 drumului judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare 

- Zlatna (DN74) care include amendamentul a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, 

fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 37/28  februarie 2019   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și 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, LUCA Nicolae, 

MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 

PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA 

Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian 

Nicolae și UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 7. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău - 

Șilea - limită Județul Mureș 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 

A fost propus un amendament din partea Comisiei de specialitate nr. 2 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Avem un Amendament la acest proiect de hotărâre. 

 

Amendamentul propus a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru” 

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și 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, LUCA Nicolae, 

MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 

PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA 

Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian 

Nicolae și UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Şi Proiectul în ansamblul său  

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. 38.  
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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 drumului judeţean DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - Vama Seacă - Fărău - 

Șilea - limită Județul Mureș care include amendamentul a fost aprobată cu un număr de 30 voturi 

„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 38/28  februarie 2019   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și 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, LUCA Nicolae, 

MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 

PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA 

Dorin Gheorghe , SIMION Marcel, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian 

Nicolae și UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 8. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a 

Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA-CTTA  S.A. Alba 

 

Domnul consilier județean COMȘA Cătălin Răzvan nu participă la dezbateri 

 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Nu participă la dezbateri domnul consilier județean Comșa Cătălin Răzvan. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 29 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 39.  

Domnul consilier județean COMȘA Cătălin Răzvan nu a participat la vot. 

 

Proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a 

Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA-CTTA  S.A. Alba a fost 

aprobat cu un număr de 29 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 39/28  februarie 2019   

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și 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, CREȚU Simion, FENEȘER 

Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MUREȘAN Corneliu, 

MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, 

PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe , 

SIMION Marcel, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan 
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0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

Domnul consilier județean COMȘA Cătălin Răzvan nu a participat la vot. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrare Comunei 

Sântimbru prin Consiliul local al comunei Sântimbru, a tronsonului din drumul județean DJ 

107L: Sântimbru (DJ 107 B) - Totoi - Teleac (DJ 107), aflat  în intravilanul localității Totoi, în 

vederea modernizării 

 

 Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

 Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 30 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 40.  

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrare Comunei 

Sântimbru prin Consiliul local al comunei Sântimbru, a tronsonului din drumul județean DJ 

107L: Sântimbru (DJ 107 B) - Totoi - Teleac (DJ 107), aflat  în intravilanul localității Totoi, în 

vederea modernizării a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 40/28  februarie 2019   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și 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, LUCA Nicolae, 

MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 

PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA 

Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian 

Nicolae și UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 10. Proiect de hotărâre privind încetarea concesiunii către Societatea APA CTTA SA 

Alba asupra bunului imobil „Teren aferent fostei captări de apă puţuri forate Pâclişa”, înscris 

în CF 82768 Alba Iulia - proprietate publică a Judeţului Alba 

 

Domnul consilier județean COMȘA Cătălin Răzvan nu participă la dezbateri 

 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Nu participă la dezbateri domnul consilier județean Comșa Cătălin Răzvan. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 



 

25 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 29 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 41.  

Domnul consilier județean COMȘA Cătălin Răzvan nu a participat la vot. 

 

Proiectul de hotărâre privind încetarea concesiunii către Societatea APA CTTA SA Alba 

asupra bunului imobil „Teren aferent fostei captări de apă puţuri forate Pâclişa”, înscris în CF 

82768 Alba Iulia - proprietate publică a Judeţului Alba fost aprobat cu un număr de 29 voturi 

„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 41/28  februarie 2019 

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și 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, CREȚU Simion, FENEȘER 

Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MUREȘAN Corneliu, 

MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, 

PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, 

SIMION Marcel, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

Domnul consilier județean COMȘA Cătălin Răzvan nu a participat la vot. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului 

-  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Muncel,  judeţul Alba, 

înscris în CF nr. 105280 Alba Iulia cu nr. cad/top. 105280 

 

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: 

 7 Abţineri din partea grupului de consilieri judeţeni ai Partidului Social Democrat. 

 Cu un număr de 23 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 42.  

 

Proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  

monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Muncel,  judeţul Alba, 
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înscris în CF nr. 105280 Alba Iulia cu nr. cad/top. 105280 a fost aprobat cu un număr de 23 

voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 42/28  februarie 2019   

23 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și 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, ȘARLEA Iuliana, 

TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

7 abțineri  domnii consilieri județeni : LUCA Nicolae, MUREȘAN Corneliu, OȚOIU 

Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin şi SANDEA Dorin 

Gheorghe 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba, la Institutul Regiunilor Europei – IRE 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Mihai Lucian MORAR: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ 

 Eu mă abţin! 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 O abţinere din partea domnului consilier județean Traian Nicolae Ursaleş. 

 Cu un număr de 29 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 43.  

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba, la Institutul Regiunilor Europei – IRE a fost aprobat cu un număr de 29 voturi „pentru”, 

fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 43/28  februarie 2019   

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și 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, LUCA Nicolae, 

MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 

PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA 

Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

1 abținere: domnul consilier județean URSALEȘ Traian Nicolae  

 

A părăsit sala de ședințe domnul consilier județean CETERAŞ Marius Nicolae   

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 13. Acest proiect de hotărâre  fost retras de pe ordinea de zi. 
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13. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de 

finanțări nerambursabile din bugetul local al Judeţului Alba pentru activități nonprofit de 

interes judeţean în domeniul tinerilor a fost retras de pe ordinea de zi la solicitarea iniţiatorilor. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Direcţiei Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu 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 29 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 44.  

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Direcţiei Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba a fost aprobat cu un 

număr de 29  voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 44/28  

februarie 2019   

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și 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, FENEȘER Gheorghe, 

FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MUREȘAN Corneliu, MORAR 

Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 

Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, 

ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 15. 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 

 

Domnul consilier județean RADU Călin nu participă la dezbateri și la vot. 

 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

Nu participă la dezbateri şi la vot domnul consilier județean Radu Călin. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Nicolae PUȘCĂ: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 28 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 45.  

 

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 a fost aprobat cu un număr de 28 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 45/28  februarie 2019   

28 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și 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, FENEȘER Gheorghe, 

FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MUREȘAN Corneliu, MORAR 

Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 

Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, ȘARLEA 

Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

Domnul consilier județean RADU Călin nu a participat la vot. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii 

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba 

 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Fac menţiunea că am primit cele două avize, de ANFP şi MAI - DEPABD. 

 

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 29 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 46 

  

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi 

a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba a fost aprobat cu un număr de 29 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 46/28  februarie 2019   

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și 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, FENEȘER Gheorghe, 

FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MUREȘAN Corneliu, MORAR 

Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 
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Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, 

ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Călin RADU 

 Vreau eu să întreb câte ceva... 

 În Raportul de specialitate şi în Expunerea de motive, am văzut că am aprobat în 31 

ianuarie un număr de 170 de posturi. 

 În Organigramă sunt 170 de posturi, iar acuma am văzut în Organigramă 184 de posturi.  

 Se înfiinţează servicii, birouri, aia înseamnă că o să crească numărul de persoane angajate 

cu 14 posturi...      

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Teoretic! 

 Domnul consilier județean Călin RADU 

 Teoretic. 

 Cum de se înfiinţează un Birou de Marcaje Rutiere, Refacere, Lucrări... 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Compartiment. 

 Domnul consilier județean Călin RADU 

 Un Compartiment, da. ...Lucrări de Toaletare, în condiţiile în care avem în subordine un 

DPL? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Societatea nu are în dotare aparatura necesară, scoatem noi la licitaţie şi facem cu alte 

firme, şi vrem să facem dotarea să ni le facem noi că-s mult mai ieftine… asta este.  

 Domnul consilier județean Călin RADU 

 Şi dacă le-ar face DPL-ul? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Păi nu le face că n-au cu ce.  

 Domnul consilier județean Călin RADU 

 Cum am tot dat bani DPL-ului pentru diverse, n-am putea da şi de data asta să le aibă ei? 

Şi să facă bani şi să fie mai rentabili? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Mai rentabil … atunci când ţi le face altul sau ţi le faci tu… 

 Domnul consilier județean Călin RADU 

 Da, dar facem un mini DPL în cadrul... 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Nu, nu, e altceva.  

 Deci e serviciul pe care ei nu-l fac, nu au dotarea necesară. 

 Am înţeles, nu se poate. 

 Trebuie sa facem licitaţie şi noi oricum facem şi facem dotarea necesară, că nu e scump, 

costă puţin. 

 Există riscul la licitație să vină alte firme să câstige. Au venit de departe şi de pe lăngă 

Ploieşti. 

 Domnul consilier județean Călin RADU 

 Am reţinut asta, însă totuşi persoanele care vor lucra pe acele aparaturi şi acel 

Compartiment nou înfiinţat, îi posibil să fie ştiu şi eu - 2,3, 4, 5 persoane care într-un an de zile 
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să coste întreţinerea, mă rog salariile, contribuţiile pentru cele 5, 6, 7 persoane cam cât ar costa 

aparatul de toaletat sau de trasat...  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Da, bun, orice calcul se poate vedea, dar vă spun că nu este în felul ăsta. 

 Domnul consilier județean Călin RADU 

 Şi atunci de unde e diferenţa de la 170 de posturi aprobate în ianuarie şi 184 acum? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Vă spun! 

 Noi avem la Arhitectul Şef 3 persoane care sunt pe pensionare şi unii care vor să plece 

din alte motive şi vrem să scoatem acolo pentru arhitecţi, pentru ingineri tineri, pentru că se 

schimbă generaţiile.  

 Trebuie să aducem din timp unii mai tineri care să înveţe, sa preia de la cei mai în vârstă 

care urmează anul ăsta şi anul viitor să plece.  

 La fel şi la Drumuri, la ingineri de drumuri, nu avem.  

 Tot la fel, i-am rugat pe vreo 3 dintre colegii noştri să rămână în continuare, tot căutăm şi 

nu-i identificăm, mă înţelegeţi? 

 Deci asta este ideea, să aducem din generaţia tânară pentru ca ceilalţi dintre colegii noşti 

din păcate, să poată pleca 

 Domnul consilier județean Călin RADU 

 Totuşi sunt 14 care... 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Corect. 

 Domnul consilier județean Călin RADU 

 Ar trebui rotiţi, rulaţi, totuşi înclin că se pot angaja persoane 1, 2, 3 ingineri... 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Deci avem ce ne trebuie – ingineri, dar arhitecţi nu-i avem din păcate şi ăştia sunt 

majoritatea.  

 Mulţumesc mult.   

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ 

 Tot referitor la acest aspect, eu am ridicat această problemă încă din anul 2016.  

 În anul 2008 erau 92 de posturi.  

 La 8 ani diferenţă, s-a ajuns la 180 posturi.  

 Anul trecut ... nu anul trecut, acum 2 ani, s-a scos Serviciul Salvamont şi s-a făcut de 

sine-stătător.  

 Am micşorat iarăși Organigrama la 170 posturi, acuma venim la 184 posturi, deci 14 

posturi în plus.  

 De ce nu se face, hai să vedem, sunt – şi o spun cu tărie, sunt oameni care muncesc, sunt 

oameni care poate în anumite zone nu au suficient de lucru în Consiliul Judeţean.  

 Haideţi să facem, transformări de posturi, dar să ne limităm în acei 170, pentru că altfel, 

problema veche a mea de a face pe Dezvoltarea judeţului nu o s-o ducem niciodată, pentru că noi 

trebuie să micşorăm nu să creştem numărul posturilor.  

 Să faci marcaje la drumuri, la gropi, nu mi se pare normal: prima dată trebuie să facem 

drumurile judeţene, pe urmă să facem marcaje. 

 Ar trebui să ne gândim cu toţii. 

 Tot facem angajări pe urmă spunem “Nu ne ajung banii!”, dar în momentul când tot 

angajăm, dările la stat sunt cum sunt şi mai creem încă 14 posturi – nu îi normal, iar judeţul Alba 

nu merge într-o direcţie bună.  

 Mulţumesc.    

   

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  
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 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ 

 Eu sunt împotrivă.  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 8 abţineri din partea domnilor consilieri judeţeni Sandea Dorin Gheorghe, Radu Călin,  

Luca Nicolae, Mureșan Corneliu, Prodan Gheorghe Lucian, Oțoiu Marcel, Pușcă Nicolae şi 

Arion Cosmin și vot împotrivă domnul Traian Ursaleş 

 Cu un număr de 20 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 47. 

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba a fost aprobat cu un număr de 20 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 47/28  februarie 2019   

20 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae,  CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ 

Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, CREȚU Simion, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, 

GIURGIU Marcel Olimpiu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, PONORAN 

Tudor, SIMION Marcel, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan 

1 vot „împotrivă” domnul consilier județean URSALEȘ Traian Nicolae 

8 abțineri  domnii consilieri județeni: ARION Cosmin, LUCA Nicolae, MUREȘAN 

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

SANDEA Dorin Gheorghe. 

 

Continuă şedinţa cu proiectele de hotărâre suplimentare înscrise pe ordinea de zi 

 

A intrat în sala de ședințe domnul deputat ROMAN Florin - Claudiu 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Mulţumesc.  

 Ordinea suplimentară 

 1. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de 

circulație pe drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - 

Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107 I) 

 

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 29 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 48. 

 

Proiectul de  hotărâre privind  aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de 

circulație pe drumul județean DJ 107M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti - Vălişoara - 

Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107 I) a fost aprobat cu un număr de 29 voturi „pentru”, 

fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 48/28  februarie 2019   

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și 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, FENEȘER Gheorghe, 
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FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MUREȘAN Corneliu, MORAR 

Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 

Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe , SIMION Marcel, 

ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul consilier județean CREȚU Simion a părăsit sala de sedințe 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 2. Proiect de  hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

31 din 1 februarie 2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cotei de 

cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala 

Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

 

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 OȚOIU: 

 Domnule Preşedinte, dacă-mi permiteţi câteva cuvinte!? 

 Cu siguranţă, investiţiile care s-au făcut la Sala Unirii sunt deosebite şi cu siguranţă, 

importanţa ei istorică, culturală, o putem cataloga cum dorim noi – este una deosebită, dar 

singura rugăminte ar fi că la toată documentaţia care a fost pusă aici, ar trebui să fie şi 

fundamentarea acelor sume care s-au vehiculat.  

 Noi am văzut şi în Expunerea de motive şi în Raportul de specialitate, am văzut doar 

acele sume.    

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Aparatul de specialitate… 

 Domnul consilier județean Marcel OȚOIU: 

 Da, aparatul de specialitate, da. 

 Deci până la urmă suntem convinşi că ele sunt juste, sunt corecte, pentru că nu cred că 

cineva şi-ar permite să facă lucrurile astea, dar cred că era oportun să se justifice acele sume în 

totalitate. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 28 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 49. 

 

Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

31 din 1 februarie 2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cotei de 

cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala 

Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” a fost aprobat cu un număr de 28 voturi „pentru”, fiind 

adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 49/28  februarie 2019   

28 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
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CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, 

GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, 

PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, ȘARLEA Iuliana, 

TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 3. Proiect de  hotărâre cu privire la validarea Dispoziției Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 189/18 februarie 2019 privind avizarea Profilului Consiliului de 

Administrațieal Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. 

 

Domnul consilier  județean TĂTAR Virgil nu participă la dezbateri. 

 

 Domnul consilier județean Virgil TĂTAR: 

 Domnule Preşedinte, eu nu particip la dezbateri. 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Domnul consilier județean Tătar Virgil nu participă la dezbateri. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Mihai Lucian MORAR: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 27 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 50. 

Domnul consilier județean Tătar Virgil nu a participat la vot. 

 

Proiectul de hotărâre cu privire la validarea Dispoziției Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 189/18 februarie 2019 privind avizarea Profilului Consiliului de 

Administrațieal Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. a fost aprobat cu un număr de 

27 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 50/28  februarie 

2019   

27 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și 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, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, 

GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, 

PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, ȘARLEA Iuliana,  

URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  
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Domnul consilier  județean TĂTAR Virgil nu a participat la vot. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 4. Proiect de  hotărâre privind aprobarea preluării unor imobile, din domeniul public al 

Orașului Cugir și din administrarea Consiliului local al orașului Cugir, în domeniul public al 

Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 28 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 51. 

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării unor imobile, din domeniul public al 

Orașului Cugir și din administrarea Consiliului local al orașului Cugir, în domeniul public al 

Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba A fost aprobat cu un număr de 28 

voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 51/28  februarie 2019   

28 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și 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, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, 

GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, 

PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, ȘARLEA Iuliana, 

TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 5. Proiect de  hotărâre cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale 

Consiliului Județean Alba privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea 

în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra unor 

drumuri judeţene 

 

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?  

 Comisia 2 a dat Aviz favorabil. 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
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 Cu un număr de 28 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 52. 

 

Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale 

Consiliului Județean Alba privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea 

în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra unor 

drumuri judeţene a fost aprobat cu un număr de 28 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 52/28  februarie 2019   

28 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și 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, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, 

GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MUREȘAN Corneliu, MORAR Mihai Lucian, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, 

PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, ȘARLEA Iuliana, 

TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Raportul anual de activitate al Președintelui Consiliului Județean Alba cu privire la 

îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin şi a hotărilor Consiliului Judeţean Alba, pe anul 2018 

Prezintă: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Ați primit Raportul de activitate al nostru, al tuturor pentru anul2018, am făcut o treabă 

bună împreună. 

 Să sperăm că şi în 2019 va fi la fel. 

 Dacă sunt discuții ? 

 

Planul strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pentru anul 2019 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Planul strategic ATOP 

 Dacă sunt discuții ? 

 Bine aţi venit, domnule deputat Florin Roman!  

 La următoarea şedinţă o s-o avem pe data de 28 martie 2019, când sperăm să avem 

Bugetul,  

 Şedinţa este încheiată!  

 Domnule deputat Florin Roman, poftiţi!   

 (Intervenţia domnului deputat Florin Roman este întreruptă - cu acordul domnului 

Preşedinte Ion Dumitrel - de domnul consilier judeţean Uţiu Ioan care citează din ceea ce a spus 

Ovidiu Iuliu Moldovan – o declaraţie despre libertate rostită într-un film din 1984, care a trecut 

de recenziile vremii de atunci) 

 (Urmează domnul deputat Florin Roman care spune că este Preşedintele Comisiei de 

Administraţie Publică din Camera Deputatilor şi doreşte comunicare indiferent de culoarea 

politică. Face referire la Bugetul Ministerului Transporturilor - elaborat de Guvernul actual 

pentru anul în curs, şi etapizat până în anul 2022 – lăsat la consultare la Consiliul Judeţean 

Alba, celor care doresc acest lucru. Judeţul Alba este ocolit ca finaţare până în anul 2022. 

Afectată din această cauză Zona Munţilor Apuseni. Beneficiază de finanţare în judeţul Alba doar 

Drumurile Naţionale. Se impune dezvăluirea adevărului oamenilor în legătură cu această 

situaţie a Bugetului alocat, pentru că reabilitarea drumurilor din Zona Munţilor Apuseni nu se 

poate face doar politic.)   

Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „ordinarăˮ a 

Consiliului Județean Alba din data de 28 februarie  2019. 

PREŞEDINTE,                SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

           Ion DUMITREL                    Vasile BUMBU 
 

Redactat: VASILE BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, 

a mandatului de consilier judeţean al domnului Dorel Tomuș 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 martie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 

normale, a mandatului de consilier judeţean  al domnului Dorel Tomuș; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, 

înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean  al domnului Dorel 

Tomuș;   

 - referatul constatator nr. 5500/20 martie 2019 întocmit de secretarul Județului Alba, cu 

privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de 

consilier judeţean al domnului Dorel Tomuș;  

 - demisia domnului Dorel Tomuș, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 

nr. 5476/20 martie 2019; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile:  

 - art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 9 alin. 2 lit. a, art. 9 alin. 3, art. 10, art. 12  alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 

393/2004 privind statutul aleşilor locali,  cu modificările și completările ulterioare;  

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se ia act de demisia din calitatea de consilier județean a domnului Dorel Tomuș. 

 Art.2. Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului 

de consilier judeţean al domnului Dorel Tomuș.  

 Art. 3. Se declară vacant locul de consilier județean din partea Partidului Social Democrat 

deținut de domnul Dorel Tomuș.  

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Partidului Social 

Democrat - Filiala Alba, domnului Dorel Tomuș, Direcției juridică și administrație publică şi 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

Nr. 58 

Alba Iulia, 28 martie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 

voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot:  0  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Alba din România şi 

Districtul Prignitz - Landul Brandenburg din Republica Federală Germania 

 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 martie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Alba din 

România şi Districtul Prignitz - Landul Brandenburg din Republica Federală Germania; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de 

Cooperare între Judeţul Alba din România şi Districtul Prignitz - Landul Brandenburg din 

Republica Federală Germania; 

 - raportul de specialitate nr. 4548/6 martie 2019 al Biroului relaţii internaţionale, 

diaspora, relaţii publice şi comunicare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

 - adresa nr. 3764/25 februarie 2019 a Ministerului Afacerilor Externe, prin care se 

comunică avizul favorabil pentru încheierea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Alba din 

România şi Districtul Prignitz - Landul Brandenburg din Republica Federală Germania; 

 - adresa nr. 2285/1 februarie 2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice, prin care se comunică avizul favorabil pentru încheierea Înţelegerii de Cooperare între 

Judeţul Alba din România şi Districtul Prignitz - Landul Brandenburg din Republica Federală 

Germania; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, 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. 11 alin. 3, art. 16, art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 6 lit. c şi art. 102 alin. 1 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. (1) Se aprobă Înţelegerea de Cooperare între Judeţul Alba din România şi 

Districtul Prignitz - Landul Brandenburg din Republica Federală Germania, conform anexei - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

(2) Înţelegerea de Cooperare este redactată în două exemplare originale, în 

limbile română şi germană, toate textele fiind egal autentice. 

Art. 2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze Înţelegerea de 

Cooperare între Judeţul Alba din România şi Districtul Prignitz - Landul Brandenburg din 

Republica Federală Germania 
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 Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică 

şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Biroului relaţii internaţionale, diaspora, 

relaţii publice şi comunicare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 59 

Alba Iulia, 28 martie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 2 lit. f din  Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 

23 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 31  

Număr voturi împotrivă: 1                                                                                 Abţineri de la vot: 7 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 59/28 martie 2019        

       

ÎNȚELEGERE DE COOPERARE 

între Județul Alba din România și 

Districtul Prignitz - Landul Brandenburg din Republica Federală Germania 
 

Având în vedere relațiile tradiționale de prietenie și parteneriatul strategic între România 

și Republica Federală Germania, 

Județul Alba din România și Districtul Prignitz din Republica Federală Germania, 

denumite în continuare „Părți”, 

În concordanță cu dorința autorităților locale din cele două unități administrativ-teritoriale 

de a intensifica relațiile economice și culturale și de a întări legăturile de prietenie între 

comunitățile pe care le reprezintă, 

Dorind să contribuie la dezvoltarea cooperării bilaterale și a relațiilor de prietenie între 

statele lor, 

Fiind interesate de consolidarea și diversificarea relațiilor tradiționale de prietenie dintre 

Părți, ca și de dezvoltarea de noi dimensiuni ale cooperării bilaterale în domeniul administrației 

publice locale, 

Convinse de faptul că această nouă formă de cooperare va contribui la diversificarea 

relațiilor dintre părți, 

Au convenit următoarele: 

Articolul 1: Principii ale cooperării:  

Cele două Părți se angajează, prin prezenta Înțelegere de Cooperare: 

- să elaboreze și să realizeze programe, proiecte și acțiuni comune, pe baza respectului și 

intereselor reciproce; 

- să sprijine și să încurajeze cooperarea între autoritățile administrației publice locale din 

Județul Alba și Districtul Prignitz; 

- să valorizeze inițiativele publice sau private, în vederea măririi capacității de a realiza 

proiecte de interes comun; 

- să sprijine dezvoltarea legăturilor și comunicării între comunitățile locale pe care le 

reprezintă;  

- să acționeze pentru cunoașterea reciprocă a valorilor, istoriei și culturii specifice celor 

două unități administrativ-teritoriale, în vederea promovării toleranței și respectului; 

- să acționeze constant pentru identificarea de noi resurse financiare necesare 

implementării prezentei Înțelegeri de Cooperare; 

- să se sprijine reciproc și să sprijine inițiative comune ale lor, la nivel european, în cadrul 

organismelor de cooperare europeană în care sunt membre; 

- să se informeze reciproc și să mențină o legătură constantă pentru implementarea 

prezentei Înțelegeri de Cooperare. 

Articolul 2: Domenii ale cooperării:   
Cele două Părți vor acționa pentru dezvoltarea de acţiuni şi proiecte comune, cu 

precădere în următoarele domenii:   

- cooperarea economică și încurajarea legăturilor comerciale 

- turismul și promovarea turistică 

- cooperarea în domeniul dezvoltării sociale 

- măsuri de stopare a fenomenului depopulării zonelor rurale 

- mobilitatea tinerilor pe piaţa muncii 

- educație și formare profesională continuă 

Pentru fiecare an, cele două Părți definesc o scrisoare de angajament comună, ce devine 

anexă la prezenta Înțelegere de Cooperare, prin care stabilesc acțiunile și proiectele de cooperare 

concrete, ce vor fi realizate în cursul anului respectiv, precum și termenele de implementare și 

responsabilii de proiect. 
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Extinderea cooperării comune, în alte domenii decât cele prevăzute în prezenta Înțelegere 

de Cooperare, se va face prin act adițional, semnat de cele două părți, cu respectarea atribuțiilor 

de care dispun în conformitate cu legislațiile în vigoare în statele lor. 

 

Articolul 3: Coordonarea activităților de cooperare: 

Fiecare Parte va desemna un coordonator care va răspunde de implementarea eficientă a 

acestei Înțelegeri de Cooperare. 

Coordonatori desemnați de către Părți vor elabora un plan de implementare și vor 

propune acțiuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele părți. 

Articolul 4: Aspecte financiare: 

 

Părțile vor suporta în mod independent cheltuielile apărute în cursul implementării 

prezentei Înțelegeri de Cooperare, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor 

două Părți. 

Articolul 5: Angajamentul părţilor: 

Cele două Părți se angajează, în cadrul fiecărui program anual de acţiuni, derivat din 

Înțelegerea de Cooperare, să îndeplinească obiectivele convenite între cele două Părţi, prin toate 

mijloacele legale posibile.  

Cele două Părți se angajează să sprijine proiecte ale altor operatori din sfera asociativă, 

dacă ele se circumscriu domeniilor și principiilor enunțate prin prezenta Înțelegere de 

Cooperare. 

Cele două Părți se angajează să coopereze pentru promovarea de inițiative comune la 

nivel european, în acord cu principiile și domeniile enumerate mai sus, în cadrul organismelor de 

cooperare în care sunt membre. 

Articolul 6: Modificări: 

 

Prezenta Înțelegere de Cooperare poate fi modificată sau completată în baza acordului 

reciproc, în scris al Părților. Modificările și completările intră în vigoare și produc efecte la data 

semnării actului adiţional. 

 

Articolul 7 : Soluţionarea diferendelor: 

 

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei Înțelegeri de 

Cooperare se va soluţiona amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe.   

 

Articolul 8: Durata Înţelegerii de Cooperare. Denunţarea: 

 

Prezenta Înțelegere de Cooperare este încheiată pe durată nedeterminată și intră în 

vigoare și produce efecte de la data semnării sale de către cele două Părţi. 

Oricare dintre Părți poate denunţa prezenta Înțelegere de Cooperare printr-o notificare 

scrisă adresată celeilalte Părți. În acest caz, prezenta Înțelegere de Cooperare nu mai este în 

vigoare începând cu cea de-a 30-a zi de la data notificării.  

Încetarea prezentei Înțelegeri de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a 

programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, cu excepţia cazului în 

care s-a convenit altfel între Părți. 

 

Semnată la .................................... la (data).......…………………., în  două exemplare 

originale, fiecare exemplare în limbile română şi în germană, toate textele fiind egal autentice.  

 

Pentru Judeţul Alba                                  Pentru Districtul Prignitz, Landul Brandenburg                              

    din România                              din Republica Federală Germania 

 

         Preşedinte                               Preşedinte 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Alba din România  

şi Departamentul Rhône - Regiunea Ron-Alpi din Republica Franceză 

 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 martie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Alba din 

România şi Departamentul Rhône - Regiunea Ron-Alpi din Republica Franceză; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de 

Cooperare între Judeţul Alba din România şi Departamentul Rhône - Regiunea Ron-Alpi din 

Republica Franceză; 

 - raportul de specialitate nr. 4551/6 martie 2019 al Biroului relaţii internaţionale, 

diaspora, relaţii publice şi comunicare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

 - adresa nr. 3768/25 februarie 2019 a Ministerului Afacerilor Externe, prin care se 

comunică avizul favorabil pentru încheierea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Alba din 

România şi Departamentul Rhône - Regiunea Ron-Alpi din Republica Franceză; 

 - adresa nr. 2285/1 februarie 2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice, prin care se comunică avizul favorabil pentru încheierea Înţelegerii de Cooperare între 

Judeţul Alba din România şi Departamentul Rhône - Regiunea Ron-Alpi din Republica 

Franceză; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, 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. 11 alin. 3, art. 16, art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 6 lit. c şi art. 102 alin. 1 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. (1) Se aprobă Înţelegerea de Cooperare între Judeţul Alba din România şi 

Departamentul Rhône - Regiunea Ron-Alpi din Republica Franceză, conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

(2) Înţelegerea de Cooperare este redactată în două exemplare originale, în 

limbile română şi franceză, toate textele fiind egal autentice. 

Art. 2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze Înţelegerea de 

Cooperare între Judeţul Alba din România şi Departamentul Rhône - Regiunea Ron-Alpi din 

Republica Franceză. 
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Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică 

şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Biroului relaţii internaţionale, diaspora, 

relaţii publice şi comunicare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 60 

Alba Iulia, 28 martie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 2 lit. f din  Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 

23 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 31  

Număr voturi împotrivă: 1                                                                                 Abţineri de la vot: 7 
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 60/28 martie 2019        

       

 

ÎNȚELEGERE DE COOPERARE 

între Județul Alba din România și  

Departamentul Rhône - Regiunea Ron-Alpi din Republica Franceză 

 

Având în vedere relațiile tradiționale de prietenie și parteneriatul strategic între România 

și Republica Franceză,  

Județul Alba din România și Departamentul Rhône, Regiunea Ron-Alpi din Republica 

Franceză, denumite în continuare „Părți”, 

În concordanță cu dorința autorităților locale din cele două unități administrativ-teritoriale 

de a intensifica relațiile economice și culturale și de a întări legăturile de prietenie între 

comunitățile pe care le reprezintă, 

Dorind să contribuie la dezvoltarea cooperării bilaterale și a relațiilor de prietenie între 

statele lor, 

Fiind interesate de consolidarea și diversificarea relațiilor tradiționale de prietenie dintre 

Părți, ca și de dezvoltarea de noi dimensiuni ale cooperării bilaterale în domeniul administrației 

publice locale, 

Ținând cont de valorile culturale comune pe care le împărtășesc, 

Convinse de faptul că această nouă formă de cooperare va contribui la diversificarea 

relațiilor dintre Părți, 

 

Au convenit următoarele: 

 

Articolul 1: Principii ale cooperării:  

 

Cele două Părți se angajează, prin prezenta Înțelegere de Cooperare: 

- să elaboreze și să realizeze programe, proiecte și acțiuni comune, pe baza respectului și 

intereselor reciproce; 

- să sprijine și să încurajeze cooperarea între autoritățile administrației publice locale din 

județul Alba și din departamentul Rhône; 

- să valorizeze inițiativele publice sau private, în vederea măriri capacității de a realiza 

proiecte de interes comun; 

- să acționeze constant pentru identificarea de resurse financiare necesare implementării 

prezentei Înțelegeri de Cooperare. 

 

Articolul 2: Domenii ale cooperării:   
 

Cele două Părți vor acționa pentru dezvoltarea de acţiuni şi proiecte de cooperare, cu 

precădere în următoarele domenii:   

- măsuri de stopare a fenomenului depopulării zonelor rurale 

- formarea profesională continuă a tinerilor 

- mobilitatea tinerilor pe piața muncii 

- cultură și turism rural 

- dezvoltare locală, inclusiv prin proiecte finanţate prin programe europene. 

Extinderea cooperării comune în alte domenii decât cele prevăzute în prezenta Înțelegere 

de Cooperare se va face prin act adițional, semnat de cele două Părți, cu respectarea atribuțiilor 

de care dispun în conformitate cu legislațiile în vigoare în statele lor. 

 

Articolul 3: Coordonarea activităților de cooperare: 

 

Fiecare Parte va desemna un coordonator care va răspunde de implementarea eficientă a 

acestei Înțelegeri de Cooperare. 



 

44 

Coordonatorii desemnați de către Părți vor elabora un plan de implementare și vor 

propune acțiuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele părți. 

 

Articolul 4: Aspecte financiare: 

 

Părțile vor suporta în mod independent cheltuielile apărute în cursul implementării 

prezentei Înțelegeri de Cooperare, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor 

două Părți. 

 

Articolul 5: Angajamentul părţilor: 

 

Cele două Părți se angajează, în cadrul fiecărui program anual de acţiuni, derivat din 

Înțelegerea de Cooperare, să îndeplinească obiectivele convenite între cele două părţi, prin toate 

mijloacele legale posibile.  

 

Cele două Părți se angajează să sprijine, prin toate mijloacele legale, cooperarea între 

Asociația Alba AFRODA și Asociația SDRR – Solidarité Développement Rhône Roumanie -  

drept operatori esențiali și parteneri pentru dezvoltare rurală. 

 

Cele două Părți se angajează să sprijine proiecte ale altor operatori din sfera asociativă 

dacă ele se circumscriu domeniilor și principiilor enunțate prin prezenta Înțelegere de 

Cooperare. 

 

Articolul 6: Modificări: 

 

Prezenta Înțelegere de Cooperare poate fi modificată sau completată în baza acordului 

reciproc, în scris al Părților. Modificările și completările intră în vigoare și produc efecte de la 

data semnării actului adițional. 

 

Articolul 7: Soluționarea diferendelor: 

 

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei Înțelegeri de 

cooperare se va soluționa amiabil, de către Părți, pa calea negocierilor directe. 

 

Articolul 8: Durata Înțelegerii de Cooperare. Denunțarea: 

Prezenta Înțelegere de Cooperare este încheiată pe durată nedeterminată și intră în 

vigoare și produce efecte de la data semnării sale de către cele două Părţi. 

 

Oricare dintre Părți poate denunță prezenta Înțelegere de Cooperare printr-o notificare 

scrisă adresată celeilalte Părți. În acest caz, prezenta Înțelegere de Cooperare nu mai este în 

vigoare începând cu cea de-a 30-a zi de la data notificării.  

Încetarea prezentei Înțelegeri de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a 

programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, cu excepția cazului în 

care s-a convenit altfel între Părți. 

 

Semnată la .................................... la (data).......…………………., în  două exemplare 

originale, în limbile română şi franceză, toate textele fiind egal autentice.  

 

     Pentru                        Pentru 

Judeţul Alba                         Departamentul Rhône, Regiunea Ron-Alpi                           

din România          din Republica Franceză 

 

   Preşedinte                           Preşedinte 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la acordarea unui mandat special,  reprezentantului Judeţului Alba în  

Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 martie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale 

Alba”SA; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat 

special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba”SA; 

 - raportul de specialitate nr. 4820/12 martie 2019 al Direcției dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 1005/7 martie 2019 a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 4605/7 martie 2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 309/19 

octombrie 2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, 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. 91 alin. 2 lit. d  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Paraschiva HORVAT în calitate de  

reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA pentru aprobarea prelungirii pentru o perioadă de 1 an, a împrumutului 

bancar, în limita plafonului de 1600000 lei şi aprobarea garanţiilor propuse. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  încredinţează  reprezentantul 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale 

Alba” SA, doamna Paraschiva HORVAT. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății 
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„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, doamnei Paraschiva HORVAT, Direcției juridică și 

administraţie 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. 61 

Alba Iulia, 28 martie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 din  Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 22 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot:  8 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reparație capitală Secțiile 

de Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 martie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

„Reparație capitală Secțiile de Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia”;  

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai investiției „Reparație capitală Secțiile de Cardiologie și Medicină Internă ale 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”;  

- raportul de specialitate nr. 4939 din 13 martie 2019 comun,  al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete și al Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100 din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Văzând Avizul favorabil nr. 1 din data de 11 martie 2019 al Comisiei de avizare a 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de 

intervenții  la construcții existente, numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 

Alba nr. 196/28 februarie 2017; 

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. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 10 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reparație 

capitală Secțiile de Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba 

Iuliaˮ, conform anexei nr. 1 care cuprinde descrierea sumară a investiţiei şi anexei nr. 2 care 

cuprinde indicatorii tehnico-economici - părți integrante ale prezentei hotărâri.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia dezvoltare şi bugete şi 

Serviciul pentru implementarea Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
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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, Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi 

bugete şi Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100  din cadrul 

aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 62 

Alba Iulia, 28 martie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 din  Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 30  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot:  0 

 

NOTA: Anexa 1 a HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 62/28 martie 2019 este publicată și 

poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa nr. 2  la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 62/28 martie 2019 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

„Reparație capitală Secțiile de Cardiologie și Medicină Internă  

ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iuliaˮ 

 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Reparație capitală Secțiile de Cardiologie și 

Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iuliaˮ 

 

2. Proiectant: S.C. Instal Vest S.R.L.  Alba Iulia 

 

3. Beneficiarul obiectivului de investiții: Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

 

4. Amplasamentul obiectivului de investiții: Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, 

Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 

 

5. Indicatori tehnico - economici:  

● valoarea totală a investiţiei este de 2.702.915,69 lei cu TVA inclus, din care valoarea 

C+M este 1.512.338,34 lei. 

 

● Durata de execuţie a lucrărilor este 17 luni  

 

     ● Suprafața construită desfășurată reabilitată: 1.430 mp 

          

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                   Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU              
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil  

situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, judeţul Alba 

 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 martie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un 

imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, judeţul Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de 

vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 5331/19 martie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea beneficiarilor Cristea Faustina, Pop Teofila, Cristea Beniamin, în calitate de 

proprietar, privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului curţi construcţii, 

situat în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 30, intravilan, imobil care se învecinează cu drumul 

judeţean DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba, înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 3839/26 februarie 2019; 

- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K -  

proprietate publică a Judeţului Alba şi cu parte din imobilul situat în intravilanul comunei 

Întregalde, sat Ivăniş, nr. 30, înscris în CF  nr. 70640 Intregalde, cu nr. top. 36, 37, 38, 39. 

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. 91 alin 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

- Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 

Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru 

stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba şi cu parte din 

imobilul curţi construcţii - intravilan, situat în comuna Întregalde, sat Ivăniş, înscris în CF  nr. 

70640 Intregalde, cu nr. top. 36, 37, 38, 39, care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - 

Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), solicitat pentru eliberarea titlului de 

proprietate, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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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, Direcției juridică 

şi administrație 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. 63 

Alba Iulia, 28 martie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 din  Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 31  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 

 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 63/28 martie 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 modificării Organigramei și a Statului de funcţii  

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 martie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 5326 din 19 martie 2019 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 4476 din 13 martie 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 4955 din 13 martie 2019; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 

Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  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 competente exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 6 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor 

de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea 

normativelor de personal; 

- Ordinul ministrului sănătății nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea 

unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, conform anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 



 

53 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 7 din 31 ianuarie 2019 îşi încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

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

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică şi Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 64 

Alba Iulia, 28 martie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 

voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot:  0 

 
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 64/28 martie 2019 sunt publicate și pot 

fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a managementului pe anul 2018, la 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca 

Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba,  

 precum şi a secretariatelor acestora 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 martie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a 

managementului pe anul 2018, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al 

Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin 

Bena” Alba, precum și a secretariatelor acestora; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor 

de evaluare a managementului pe anul 2018, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, 

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de 

Cultură „Augustin Bena” Alba, precum și a secretariatelor acestora; 

- raportul de specialitate nr. 5519 din 20 martie 2019 al Serviciului investiții, dezvoltare, 

promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 741/12 martie 2019 a Teatrului Pentru Copii „Arlechino” Braşov, înregistrată 

cu nr. 4876/12 martie 2019 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privirea la desemnarea 

doamnei Mihaela SOLODEANU – manager – în Comisia de evaluare a managementului la 

Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia; 

- adresa nr. 1062/13 martie 2019 a Muzeului Naţional Brukenthal Sibiu, înregistrată cu 

nr. 4993/14 martie 2019 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privirea la desemnarea 

domnului prof.univ.dr. Sabin Adrian LUCA – director general – în Comisia de evaluare a 

managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

- adresa nr. 539/18 martie  2019 a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” Cluj–

Napoca, înregistrată cu nr. 5286/18 martie 2019 la registratura Consiliului Județean Alba, cu 

privirea la desemnarea domnului Valentin ȘERDAN-ORGA – director general – în Comisia de 

evaluare a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba; 

- adresa nr. 514/20 martie 2019 a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj–Napoca, 

înregistrată cu nr. 5522/20 martie 2019 la registratura Consiliului Județean Alba cu privirea la 

desemnarea doamnei Diana BARB – lect. univ. drd. – în Comisia de evaluare a managementului 

la Centrul de cultură „Augustin Bena”  Alba; 

- adresa nr. 290/13 martie 2019 a Direcţiei Judeţene Pentru Cultură Alba, înregistrată cu 

nr. 4924/13 martie 2019 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privirea la desemnarea 

domnului Matei DRÎMBĂREAN – director executiv – în Comisia de evaluare a managementului 

la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, Comisia de evaluare a managementului la Muzeul 

Național al Unirii Alba Iulia, Comisia de evaluare a managementului la Biblioteca Județeană 

„Lucian Blaga” Alba şi Comisia de evaluare a managementului la Centrul de cultură „Augustin 

Bena”  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. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 1 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 38 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, 

cu modificările și completările ulterioare; 
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- art. 5 și art. 10 din Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-

cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 

modelului-cadru al contractului de management. 

În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 
Art. 1. Se înființează Comisia de evaluare a managementului pe anul 2018, la Teatrul 

de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Dan Mihai POPESCU - administrator public - Consiliul Județean Alba, în calitate  

    de reprezentant al autorității  

Mihaela SOLOCEANU - manager - Teatrul de Copii „Arlechino” Brașov, în calitate  

    de  specialist; 

Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și  

    Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de  specialist. 

 

Art. 2.  Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pe anul 

2018, la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Anca POJAR   - consilier principal, Serviciul investiții, dezvoltare 

patrimonială și managementul unităților de cultură;   

Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație 

publică; 

Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;   

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, Biroul resurse umane. 

 

Art. 3. Se înființează Comisia de evaluare a managementului pe anul 2018, la Muzeul 

Național al Unirii Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Dan Mihai POPESCU - administrator public - Consiliul Județean Alba, în calitate 

de reprezentant al autorității; 

Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și  

    Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de specialist; 

          prof.univ.dr,  Sabin Adrian LUCA   - director general - Muzeul Naţional Brukenthal  

     Sibiu, în calitate de specialist. 

 

Art. 4. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pe anul 

2018, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Alina FRĂŢILĂ  - inspector superior, reprezentant compartiment de  

    specialitate - Serviciul investiții, dezvoltare patrimonială și  

    managementul unităților de cultură;   

Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație 

publică; 

Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;   

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, Biroul resurse umane. 

 

 Art. 5. Se înființează Comisia de evaluare a managementului pe anul 2018, la 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în următoarea componență: 

Dan Mihai POPESCU - administrator public - Consiliul Județean Alba, în calitate  

    de reprezentant al autorității;   

Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și  

    Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de  specialist; 
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conf.univ.dr Valentin ȘERDAN-ORGA - director general - Biblioteca Centrală  

    Universitară „Lucian - Blaga” Cluj – Napoca, în calitatede   

    specialist. 

 

Art. 6. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pe anul 

2018, la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba,  în următoarea componență: 

Aurora Petronela LUCA - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare 

patrimonială și managementul unităților de cultură;   

Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație 

publică; 

Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete; 

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou Biroul resurse umane. 

 

Art. 7. Se înființează Comisia de evaluare a managementului pe anul 2018, la Centrul 

de cultură „Augustin Bena”  Alba, în următoarea componență: 

Dan Mihai POPESCU - administrator public - Consiliul Județean Alba, în calitate  

    de reprezentant al autorității; 

Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și  

    Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de  specialist; 

lect. univ. drd. Diana BARB  - Academia de Muzică „ Gheorghe Dima” Cluj-Napoca,  

    în calitate de specialist. 

Art. 8. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pe anul 

2018, la Centrul de cultură „Augustin Bena”  Alba, în următoarea componență: 

Pompilia Luminiţa CAŢAROS  - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare  

    patrimonială și managementul unităților de cultură;   

Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație 

publică; 

Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;   

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou Biroul resurse umane. 

 

 Art. 9. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 10. 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, persoanelor 

nominalizate, administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administrație 

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. 65 

Alba Iulia, 28 martie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 

voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 31  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organizării și desfășurării în județul Alba a evenimentului  

Prefața Festivalului Internațional de Teatru „POVEȘTI” 

 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 martie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării în județul Alba a 

evenimentului Prefața Festivalului Internațional de Teatru „POVEȘTI”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și 

desfășurării în județul Alba a evenimentului Prefața Festivalului Internațional de Teatru 

„POVEȘTI”; 

- raportul de specialitate nr. 5517 din 20 martie 2019 al Serviciului investiții, dezvoltare, 

promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 449/19.03.2019 a Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5404/19 martie 2019; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă organizarea și desfășurarea în Județul Alba a evenimentului Prefața 

Festivalului Internațional de Teatru „POVEȘTI” de către Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba 

Iulia. 

  Art. 2. Finanțarea cheltuielilor necesare pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor 

prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul local al Județului Alba pe anul 2019, conform devizului 

estimativ de cheltuieli prevăzut în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete, Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 

cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi Teatrului de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba, prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Teatrului de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi 

bugete, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor 

de cultură şi Biroului relații internaționale, diaspora, relații publice și comunicare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 66 

Alba Iulia, 28 martie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 23 

voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot:  8 

 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 66/28 martie 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 Actului adițional nr. 1 la Acordul de asociere între Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba  şi  Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj,  în 

vederea realizării  în comun a obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă” 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 martie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de asociere 

între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba  şi Municipiul Blaj prin Consiliul local al 

municipiului Blaj, în vederea realizării în comun a obiectivului „Centru Județean de Excelență 

Sportivă”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 1 

la Acordul de asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba  şi Municipiul Blaj prin 

Consiliul local al municipiului Blaj, în vederea realizării în comun a obiectivului „Centru 

Județean de Excelență Sportivă”; 

- raportul de specialitate nr. 5543/20 martie 2019 comun, al Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură, al Direcției juridică și 

administrație publică şi al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile art. IX din Anexa Hotărârii Consiliului Județean Alba 

nr. 57/16 martie 2018 privind aprobarea Acordului de asociere între Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj, în vederea realizării 

în comun a obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă” 

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 și de avizul favorabil 

al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 14 şi art. 91 alin. 6 lit. a şi lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1  lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Acordul de asociere între Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj,  în 

vederea realizării  în comun a obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă”, conform 

anexei -  parte integrantă a  prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi Direcției dezvoltare 

și bugete  din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri; 
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Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

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

al municipiului Blaj, Direcției juridică și administrație publică, Direcției dezvoltare și bugete și 

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 67 

Alba Iulia, 28 martie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 din  Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 31  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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                           Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 67/28 martie 2019        

      România                                                                                                             România    

Municipiul Blaj                                                                                                    Județul Alba 

Consiliul Local                                                                                        Consiliul Județean Alba  

Nr……..….….                                                                                                    Nr…………….. 

 

ACT ADIȚIONAL NR. 1 

la Acordul  de asociere  între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba  şi  Municipiul Blaj 

prin Consiliul local al municipiului Blaj,  în vederea realizării  în comun a obiectivului 

„Centru Județean de Excelență Sportivă” 

 

Art. 1. Părţile  

 I.1. Municipiul Blaj, prin Consiliul local al municipiului Blaj, cu sediul în Blaj, Piaţa 

1848, nr. 16, judeţul Alba, tel. 0258/710110, fax 0258/710014 cod fiscal 4563007, reprezentată 

de domnul Rotar Gheorghe Valentin – primar; în calitate de asociat administrator, şi  

 I.2. JUDEŢUL ALBA, prin CONSILILUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat prin dl. preşedinte 

Ion Dumitrel, în calitate de asociat participant 

  au convenit asupra încheierii prezentului act adițional la acordul de asociere  după cum 

urmează: 

1. După alineatul 1 al articolului V.1.1 se introduce un nou alineat, alin. 1
1
, cu următorul 

cuprins:  

  ,,1
1
.) În funcție de resursele financiare anuale disponibile, Asociatul administrator 

Municipiul Blaj se poate implica în mod diferențiat în finanțarea cheltuielilor la care s-a angajat 

prin prezentul acord și poate face plăți până la limita a  1/2 din contravaloarea cheltuielilor totale 

aferente realizării investiției”. 

2. După alineatul 1 al articolului V.2.1 se introduce un nou alineat, alin. 1
1
, cu următorul 

cuprins:  

 ,,1
1
) În funcție de resursele financiare anuale disponibile, Asociatul participant județul 

Alba se poate implica în mod diferențiat în finanțarea cheltuielilor la care s-a angajat prin 

prezentul acord și poate face plăți până la limita a  1/2 din contravaloarea cheltuielilor totale 

aferente realizării investiției”. 

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale Acordului de asociere încheiat între Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba  şi  Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj,  în vederea 

realizării  în comun a obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă”, rămân neschimbate . 

 Prezentul act adițional nr. 1 s-a încheiat astăzi……………………, în 2 (două) exemplare 

originale, de egală valoare juridică, câte unul pentru fiecare din părţi.  

 

    ASOCIAT ADMINISTRATOR           ASOCIAT PARTICIPANT 

 Municipiul Blaj, prin                 Județul Alba, prin 

 Consiliul local Blaj              Consiliul Județean Alba 

 

      PRIMAR,           PREŞEDINTE, 

         Rotar Gheorghe Valentin                       Ion Dumitrel 

  

                Director economic,         Director executiv,  

                Ghinescu Cristina                                                               Aitai Florin Marian  

  

Secretarul Municipiului,     Director executiv, 

   Ștefănescu Sergiu          Liliana Negruț 

 

         CFP        CFP 

 

       Avizat, Consilier Juridic                                                        Avizat, Consilier Juridic      
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de asociere încheiat între Județul 

Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Oraşul Ocna Mureş prin Consiliul local al oraşului 

Ocna Mureş pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Staţiune balneo-climaterică Ocna 

Mureş” 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 martie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de asociere 

încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Oraşul Ocna Mureş prin Consiliul 

local al oraşului Ocna Mureş pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Staţiune balneo-

climaterică Ocna Mureş”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la 

Acordul de asociere încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Oraşul Ocna 

Mureş prin Consiliul local al oraşului Ocna Mureş pentru realizarea în comun a obiectivului 

,,Staţiune balneo-climaterică Ocna Mureş”; 

 - raportul de specialitate nr. 5545/20 martie 2019 comun, al Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială, și managementul unităților de cultură, al Direcției juridică și 

administrație publică şi al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile art. IX din Anexa Hotărârii Consiliului Județean Alba 

nr. 56/23 februarie 2017 privind aprobarea Acordului de asociere între Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba şi Oraşul Ocna Mureş prin Consiliul local al oraşului Ocna Mureş 

pentru realizarea în comun a obiectivului  ,,Staţiune balneo-climaterică Ocna Mureş” 

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. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 14 şi art. 91 alin. 6 lit. a şi lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1  lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

  

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Acordul de asociere între Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba şi Oraşul Ocna Mureş prin Consiliul local al oraşului Ocna Mureş 

pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Staţiune balneo-climaterică Ocna Mureş”,  

conform anexei -  parte integrantă a  prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi Direcției dezvoltare 

și bugete  din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri; 
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Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

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

al oraşului Ocna Mureş, Direcției juridică și administrație publică, Direcției dezvoltare și bugete 

și Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 

cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 68 

Alba Iulia, 28 martie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 

voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 31  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 

  



 

64 

                           Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 68/28 martie 2019        

      România                                                                                                               România  

    Judeţul Alba                                                                                            Oraşul Ocna Mureş 

Consiliul Judeţean                                                                                             Consiliul Local  

Nr……..  ….….                                                                                                 Nr…………….. 

ACT ADIȚIONAL NR. 1 

la Acordul de asociere încheiat între Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Oraşul 

Ocna Mureş prin Consiliul local al oraşului Ocna Mureş pentru realizarea în comun a 

obiectivului ,,Staţiune balneo-climaterică Ocna Mureş” 

Art. 1. Părţile  

 I.1. Oraşul Ocna Mureş, prin Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, cu sediul în 

Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, nr. 27, judeţul Alba, tel. 0258/710110, fax 0258/710014 cod 

fiscal 4563007, reprezentată de domnul Vinţeler Silviu – primar; în calitate de asociat 

administrator, şi  

 I.2. JUDEŢUL ALBA, prin CONSILILUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat prin dl. preşedinte 

Ion Dumitrel, în calitate de asociat participant 

  au convenit asupra încheierii prezentului act adițional la acordul de asociere  după cum 

urmează: 

1. După alineatul 1 al articolului V.1.1 se introduce un nou alineat, alin. 1
1
, cu următorul 

cuprins:  

  ,,1
1
.) În funcție de resursele financiare anuale disponibile, Asociatul administrator 

orașul Ocna Mureș se poate implica în mod diferențiat în finanțarea cheltuielilor la care s-a 

angajat prin prezentul acord și poate face plăți până la limita a 1/2 din contravaloarea 

cheltuielilor totale aferente realizării investiției”.  

2. După alineatul 1 al articolului V.2.1 se introduce un nou alineat, alin. 1
1
, cu următorul 

cuprins:  

 ,,1
1
) În funcție de resursele financiare anuale disponibile, Asociatul participant județul 

Alba se poate implica în mod diferențiat în finanțarea cheltuielilor la care s-a angajat prin 

prezentul acord și poate face plăți până la limita a  1/2 din contravaloarea cheltuielilor totale 

aferente realizării investiției”. 

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale Acordului de asociere încheiat între Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba  şi  oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş 

pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Staţiune balneo-climaterică Ocna Mureş”, rămân 

neschimbate . 

 Prezentul act adițional nr. 1 s-a încheiat astăzi……………………, în 2 (două) exemplare 

originale, de egală valoare juridică, câte unul pentru fiecare din părţi.  

 

    ASOCIAT PARTICIPANT                                 ASOCIAT ADMINISTRATOR 

     Județul Alba, prin                                              Oraşul Ocna Mureş, prin

 Consiliul Județean Alba                                                      Consiliul local Ocna Mureș 

 

      PREŞEDINTE,                                                                                   PRIMAR 

   Ion Dumitrel                                                                                 Vinţeler Silviu   

 

                 Director executiv,              Director economic,  

                  Aitai Marian                         

                                          

 Director executiv,              Secretarul Orașului, 

     Liliana Negruț                 Nicușor Pandor 

 

         CFP        CFP 

 

       Avizat, Consilier Juridic                                                           Avizat, Consilier Juridic  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit 

domnului Matei Ioan, declarat supleant pe lista Partidului Social Democrat 

la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 martie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit 

domnului Matei Ioan, declarat supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din 

data de 5 iunie 2016; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 

judeţean atribuit domnului Matei Ioan, declarat supleant pe lista Partidului Social Democrat la 

alegerile locale din data de 5 iunie 2016;  

 - adresa nr. 35/22 martie 2019 a Partidului Social Democrat – Organizația județeană 

Alba privind validarea în funcția de consilier județean a domnului Matei Ioan, declarat supleant 

pe lista de consilieri județeni ai Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 

2016, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5718/22 martie 2019;  

 - raportul de specialitate nr. 5869/22 martie 2019  al Direcției juridică și administrație 

publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;  

 Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 58/28 martie 2019 privind 

constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 

judeţean al domnului Dorel Tomuș: 

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. 31 alin. 3 și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 6 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 - 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. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

  

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se validează prin votul deschis al consilierilor județeni mandatul domnului 

MATEI Ioan, declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Social Democrat – 

Organizația județeană Alba 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 Social 

Democrat – Organizația județeană Alba, domnului Matei Ioan, 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. 69 

Alba Iulia, 28 martie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 31 alin. 5 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 

voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 31  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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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 28 martie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la modificarea componenţei nominale a Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Alba; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea componenţei 

nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba;  

 - raportul de specialitate nr. 5944/22 martie 2019 întocmit de Direcţia juridică şi 

administrație publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

 Ținând cont de prevederile:  

 - art. 19-22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 2016;  

 - 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.   58/28 martie 2019 privind constatarea 

încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al 

domnului Dorel Tomuș; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 69/28 martie 2019 privind validarea 

mandatului de consilier judeţean atribuit domnului Matei Ioan, declarat supleant pe lista 

Partidului Social Democrat 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:  

 - art. 54 și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - 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;  

 - art. 15-17 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea  

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea 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:  
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Comisia 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, strategii 

PNL -2, PSD –1, ALDE -1, PMP -1 

COMŞA Cătălin Răzvan 

CHIRIAC Raul Dumitru  

DUMITRU Bogdan-Mihai  

FENEŞER Gheorghe 

URSALEŞ Traian Nicolae 

 

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 

CENUŞA Marin 

 

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 

CHERECHEŞ Ioan Dan 

CETERAŞ 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 

NEGRUŢIU Adrian Emil 

OŢOIU Marcel 

MUREŞAN Corneliu 

Comisia 6 Comisia sănătate și protecție socială 

PNL-2, PSD –2, ALDE -1, PMP -0 

CREŢU Simion 

STĂNESCU Vasile 

PUŞCĂ Nicolae 

PRODAN Lucian Gheorghe 

UŢIU Ioan 

  

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, Comisiilor de 

specialitate, domnului Tomuș Dorel, domnului Matei Ioan, Direcției juridică și administrație 
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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. 70 

Alba Iulia, 28 martie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 

voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32  

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. 220/ 30 august 2018 

 privind stabilirea unor măsuri temporare, în vederea aducerii la îndeplinire 

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

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

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 martie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

220/30 august 2018 privind stabilirea unor măsuri temporare, în vederea aducerii la îndeplinire 

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

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii 

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

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

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

handicap; 

  - raportul de specialitate  nr. 5936 din 25 martie 2019 al Compartimentului unităţi de 

asistenţă medicală, socială şi învăţământ special, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba; 

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

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

Alba; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 220/30 august 

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

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

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 

Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin. 1. lit. d şi art. 91 alin. 5 lit. a pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

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

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

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

finanţării acestor programe; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 
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- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea 

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

completările ulterioare;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. I. Art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 220/30 august 2018 privind 

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

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

drepturilor persoanelor cu handicap,  se modifică, urmând a avea următorul conţinut: 

,,Art. 1. Începând cu data de 1 septembrie 2018 se va reduce treptat capacitatea actuală a 

Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilități Galda 

de Jos, în sensul că, în locul beneficiarilor care părăsesc centrul, nu vor fi instituţionalizate alte 

persoane”. 

Art. II.  După articolul 1 se introduce un articol nou, articolul 1
1
 care va avea următorul 

conținut: 

  „Art. 1
1
. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în locul beneficiarilor care 

părăsesc Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud vor 

putea fi transferate alte persoane aflate cu măsură de protecţie în alte unităţi rezidenţiale, cu 

respectarea capacității maximale de 50  de beneficiari”. 

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, Direcției 

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

Adulte cu Handicap  Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției dezvoltare și 

bugete, 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. 71 

Alba Iulia, 28 martie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 

voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot:  0 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind acceptarea unei oferte de donație cu sarcini făcută  

de Fundația „SERA ROMÂNIA”,  

pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 martie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind acceptarea unei oferte de donație cu sarcini făcută de 

Fundația „SERA ROMÂNIA”, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba; 

 -  expunerea de motive  la proiectul de hotărâre privind acceptarea unei oferte de donație 

cu sarcini făcută de Fundația „SERA ROMÂNIA”, pentru Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba; 

 -  raportul de specialitate nr. 5989/25 martie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 126/8 mai 2018 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Convenția de Colaborare nr. 3528/157/2017 privind implementarea unui program în 

sprijinul prevenirii sarcinii nedorite încheiată între Direcția Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba şi Fundaţia ”SERA ROMÂNIA” şi actul adițional al convenţiei cadru de 

colaborare; 

 - Oferta de donație a Fundației „SERA ROMÂNIA”, autentificată cu nr. 135/18 ianuarie 

2019 de notar public Silviana-Brîndușa Trofin. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, 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. 121 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 1011 - 1013 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicată, cu modificările și 

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; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1.  (1)   Se aprobă acceptarea ofertei de donație făcută de Fundația „SERA 

ROMÂNIA”, autentificată cu nr. 135/18 ianuarie 2019 de notar public Silviana-Brîndușa Trofin 

având ca obiect autoturismul marca DACIA, tipul SD/4SDKH/4SDKH4/LOGAN, număr de 

identificare UU14SDKH456521154, număr de omologare AADA166B11WA6E6, culoare ALB, 

an fabricație 2016, înmatriculat în circulaţie cu numărul B-84-FMZ, în favoarea Direcţiei 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 
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            (2)   Se acceptă condițiile prevăzute în oferta de donație, constând în asumarea de 

către Consiliul Județean Alba, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba a următoarelor obligații: 

a.) de a folosi autoturismul mai sus descris numai pentru activitățile de prevenire a 

sarcinii nedorite; 

b.) de a transmite către Fundația „SERA ROMÂNIA” rapoarte trimestriale, timp de 3 

(trei) ani, privind activitatea de prevenire a sarcinii nedorite, folosind aceiași indicatori de 

rezultat ca și în timpul proiectului; 

c.) de a nu înstrăina autoturismul descris mai sus în următorii 3 (trei) ani. 

 Art. 2.    Acceptarea ofertei de donație se va realiza prin act autentic, în condițiile legii 

civile. 

 Art. 3.  Se aprobă plata de către Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba a cheltuielilor 

notariale ocazionate de încheierea actului de donație în formă autentică.  

 Art. 4.  Preluarea bunului prevăzut la art. 1 alin. 1 se va face prin Proces-verbal de 

predare-primire, încheiat între Consiliul Județean Alba, prin Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba și Fundația „SERA ROMÂNIA”, în termen de 30 zile de la 

încheierea actului de donație. 

 Art. 5. Bunul prevăzut la art. 1 se va transfera Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba. 

 Art. 6.  Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Alba, în calitate de 

reprezentat al Județului Alba, să semneze actul de donație prevăzut la art. 2. 

 Art. 7. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și 

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

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

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Fundației „SERA 

ROMÂNIA”, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcţiei 

juridică şi administraţie publică şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 72 

Alba Iulia, 28 martie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 

voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                  Abţineri de la vot : 0 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea articolului 5 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba  

nr. 187/28 iunie 2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 martie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre pentru completarea articolului 5 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 187/28 iunie 2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru completarea articolului 5 al 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187/28 iunie 2018 privind aprobarea contractării unei 

finanţări rambursabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - raportul de specialitate nr. 5990/26 martie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 187/28 iunie 2018 privind 

aprobarea contractării unei finanțări rambursabile, 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. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul 

favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 
Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b și alin. 3 lit. b, ale art. 45 alin. 2 lit. b coroborat cu art. 98 din 

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

ulterioare; 

- art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 - art. 41 alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

- Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1166 și urm. din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările 

și completările ulterioare), referitoare la contracte sau convenții;     

 - art. 29 alin. 1 lit. f din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, 

coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 - H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor locale, 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, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 395/2016; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTARÂRE 
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Art. I.  Articolul 5 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187/28 iunie 2018 privind 

aprobarea contractării unei finanțări rambursabile, cu modificarile si completarile ulterioare, 

se completează cu încă un alineat, aliniatul 2 care va avea următorul cuprins: 

 „Art. 5. (2) Se aprobă achiziționarea de servicii de creditare bancară, în conformitate cu 

Normele procedurale pentru achiziționarea de servicii de creditare bancară, astfel cum sunt 

reglementate în anexa nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.               

 Art. II.  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
Art. III.  Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului 

Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică şi 

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 
 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 73 

Alba Iulia, 28 martie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 2 lit. b  din  Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 

32 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 32  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 73/28 martie 2019   

 

„Anexa nr. 3 a Hotărârii  

 Consiliului Județean Alba nr. 187/28 iunie 2018” 

      

NORME PROCEDURALE 

pentru achiziționarea de servicii de creditare bancară 
 

SECŢIUNEA I - DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1. Prezentele Norme Procedurale stabilesc procedura de atribuire a serviciilor de 

creditare bancară pentru contractarea de servicii de creditare bancară în valoare totală de 

maximum 32.500.000 lei (Lot 1 – 27.500.000 lei și Lot 2 – 5.000.000 lei) destinate finanțării 

unor obiective de investiții de interes local, ținând cont de faptul că Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare nu se aplică pentru atribuirea 

contractelor de achiziție publică având ca obiect servicii de împrumuturi, în temeiul prevederilor 

art. 29 lit. f din actul normativ invocat anterior. 

Art. 2. Scopul prezentelor norme procedurale îl constituie asigurarea aplicării principiilor 

prevăzute la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, respectiv: 

a.) nediscriminarea; 

b.) tratamentul egal; 

c.) recunoașterea reciprocă; 

d.) transparența; 

e.) proporționalitatea; 

f.) asumarea răspunderii. 

Art. 3. Derularea procesului de atribuire servicii de creditare bancara se va desfășura în 

temeiul prevederilor prezentelor Norme Procedurale și cu respectarea principiilor generale ale 

Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare și ale 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 395/2016. 

Art. 4. Atribuirea contractului de servicii de creditare bancară se va realiza în urma 

aplicării unei proceduri de selecție de oferte, care se va derula în 3 (trei) etape, după cum 

urmează: 

 

Etapa I - Publicarea invitației de participare și primirea ofertelor: 

 

Publicarea în SICAP a anunțului privind organizarea selecției de oferte; publicarea pe 

pagina de internet a autorității contractante a documentației de atribuire;  

Perioada cuprinsă între data publicării anunțului și data primirii ofertelor va fi de cel 

puțin 20 (douăzeci) de zile calendaristice. 

a.) primirea solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, elaborarea și 

transmiterea răspunsurilor, după caz;  

b.) primirea ofertelor (documente de calificare, propunere tehnică, propunere financiară 

inițială); 

c.) deschiderea ofertelor, în ședință publică, în prezența Comisiei de Evaluare și a 

reprezentanților ofertanților, după caz. Citirea publică a tuturor costurilor de finanțare.  

d.) examinarea ofertelor, solicitarea de clarificări (după caz), stabilirea ofertelor 

admisibile și respingerea ofertelor neconforme; 

e.) analizarea clauzelor contractuale propuse de ofertanți și stabilirea clauzelor 

contractuale care vor face obiectul negocierilor; 

f.) transmiterea Invitației de participare la etapa a II-a, cu privire la negocierea costurilor 

de finanțare și a clauzelor contractuale către toți ofertanții ale căror oferte au fost declarate 
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admisibile. Perioada cuprinsă între data transmiterii Invitației de participare la Etapa a II-a și 

data stabilită pentru derularea negocierilor va fi de cel puțin 7 (șapte) zile calendaristice.  

Etapa a II-a - Negocierea ofertelor de finanțare 

 

a.) La data și ora stabilită în Invitația de participare la Etapa a II-a va avea loc negocierea 

ofertelor financiare cu ofertanții ale căror oferte au fost declarate admisibile.  

b.) Autoritatea contractantă va derula negocieri cu fiecare ofertant în parte. Ordinea de 

derulare a negocierilor va fi în conformitate cu ordinea cronologică a depunerii ofertelor. 

Negocierea va viza termenii și condițiile contractuale propuse de ofertant, precum și negocierea 

costurilor propuse (marje ale dobânzilor, comisioane, alte costuri);  

c.) În funcție de rezultatele obținute în urma derulării procedurii descrise la punctul 

anterior, Comisia poate decide desfășurarea unei runde suplimentare de negociere sau acordarea 

unui termen suplimentar ofertantului pentru transmiterea ofertei sale finale.  

d.) În cadrul negocierilor sau în cuprinsul ofertei finale transmise, fiecare ofertant are 

obligația de a declara că oferta sa, astfel cum a fost negociată, este finală, pe deplin angajantă și 

nu mai poate fi îmbunătățită.  

e.) În situația în care nu se va ajunge la acord asupra unora dintre prevederile contractuale 

propuse a fi modificate și care sunt considerate de Comisie ca fiind dezavantajoase pentru 

autoritatea contractantă, Comisia poate aprecia oferta respectivă ca fiind neconformă și poate 

decide respingerea acesteia. 

 

Etapa a III-a – Evaluarea ofertelor, atribuirea și semnarea contractului 

 

Evaluarea de către autoritatea contractantă a ofertelor de finanțare finale, pe baza 

criteriului de atribuire și întocmirea clasamentul ofertelor, respectiv al ofertanților, în ordinea 

descrescătoare a punctajului obținut. 

a.) În situația în care autoritatea contractantă apreciază că termenii și condițiile financiare 

obținute în urma evaluării ofertelor finale nu justifică din punct de vedere economic contractarea 

finanțării pentru realizarea obiectivelor de investiții (Lotul 1 / Lotul 2), raportat la toate costurile 

asociate pe care autoritatea contractantă trebuie să le asigure, autoritatea contractantă își rezervă 

dreptul de a decide contractarea împrumutului pentru o valoare inferioară sumei maxime 

solicitate sau anularea procedurii de selecţie de oferte, pentru unul și/sau ambele loturi. 

b.) Comunicarea, către toți ofertanții, a rezultatului procedurii de selecţie de oferte, 

inclusiv comunicarea costurilor de finanțare finale propuse de fiecare ofertant. 

c.) Atribuirea contractului de servicii și semnarea contractelor privind finanțarea, după 

obținerea de către autoritatea contractantă a avizului favorabil privind contractarea împrumutului 

din partea Comisiei pentru Autorizarea Împrumuturilor Locale. 

 

SECTIUNEA a II-a - DISPOZIȚII SPECIFICE 

 

Art. 5. Pentru aplicarea prevederilor prezentelor Norme procedurale, autoritatea 

contractantă va elabora referat necesitate, strategia de contractare, invitaţie/anunţ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

fișa de date, documentația descriptivă și modelele de formulare. 

Art. 6. Autoritatea contractantă va aplica criterii de calificare și selecție referitoare la: 

a.) motive de excludere a ofertantului; 

b.) capacitatea ofertantului. 

Art. 7. Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului orice 

operator economic despre care are cunoștință, pe baza de documente justificative, că se afla în 

cel puțin una dintre situațiile prevăzute la art. 164, 165 sau art. 167 din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 8. Autoritatea contractantă va aplica criterii de calificare și selecție referitoare la 

capacitatea ofertantului, cu privire la: 

a.) capacitatea de exercitare a activității profesionale, în sensul precizării obiectului de 

activitate al ofertantului, din care să rezulte că obiectul contractului are corespondent în codul 

CAEN al ofertantului și a prezentării autorizației de funcționare din partea Băncii Naționale a 
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României pentru persoanele juridice romane sau a unui document echivalent autorizației de 

funcționare emisă de BNR, emis de un organism din țara în care acesta este rezident, pentru 

persoanele juridice străine; 

b.) situația economică și financiară, în sensul prezentării unei declarații din care să rezulte 

valoarea cifrei medii de afaceri în ultimii 3 (trei) ani; 

c.) capacitatea tehnică și profesională, în sensul prezentării unei declarații cu privire la 

principalele servicii prestate în ultimii 3 (trei) ani. 

Art. 9. Având în vedere specificul procedurii de achiziție, a naturii serviciilor solicitate și 

a tipului de operatori economici care pot depune oferte conforme (societăți bancare autorizate în 

prealabil pentru prestarea acestui tip de servicii de către instituțiile naționale/internaționale de 

reglementare din domeniul bancar), precum și pentru diminuarea costurilor asociate contractării 

împrumutului, autoritatea contractantă nu va solicita ofertanților depunerea garanției de 

participare și nu va solicita ofertantului declarat câștigător constituirea garanției de buna 

execuție. 

Art. 10. Autoritatea contractantă are obligația de a stabili și de a include în anunțul de 

participare la selecția de oferte data limită pentru depunerea ofertelor, care nu va fi stabilită mai 

devreme de 20 zile calendaristice de la data publicării anunțului. 

Art. 11. Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi perioada stabilită ca dată limită 

pentru depunerea ofertei. În acest caz autoritatea contractantă are obligația de a comunica noua 

dată de depunere. În acest caz, toate drepturile și obligațiile organizatorului și participanților la 

procesul de selecție, decurgând din termenul inițial, vor decurge și se vor raporta la noul termen. 

Art. 12. Orice operator economic care a obținut un exemplar din documentația de 

atribuire, are dreptul de a solicita, în scris, clarificări despre elementele cuprinse în aceasta. 

Autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, 

primite cu cel puțin 3 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. 

Art. 13. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în 

timp util, autoritatea contractantă va răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care 

perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia 

de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor. 

Art. 14. Autoritatea contractantă are dreptul de a completa, din proprie inițiativă, în 

vederea clarificării, documentația de atribuire. Orice astfel de completare va fi adusă la 

cunoștința operatorilor economici interesați, dacă acest fapt nu afectează participarea la 

procedura de selecție de oferte. 

Art. 15. Ofertele vor fi depuse până la data și ora stabilită în Documentația pentru 

elaborarea ofertei la sediul autorității contractante. Ofertele pot fi depuse personal sau transmise 

prin poștă. Ofertele sosite după termenul limită vor fi marcate cu textul „Ofertă întârziată” și vor 

fi respinse de către autoritatea contractantă ca oferte întârziate. 

Art. 16. Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau retrage oferta numai înainte de 

data limită stabilită pentru depunerea ofertei. Nici o ofertă nu poate fi retrasă sau modificată 

după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancțiunea excluderii ofertantului de 

la procedura de selecţie de oferte. 

Art. 17. Perioada de valabilitate a ofertei, considerată de la data deschiderii ofertelor, este 

de 120 zile. Oferta valabilă pe o perioadă mai scurtă, va fi respinsă ca necorespunzătoare. 

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertanților prelungirea perioadei de 

valabilitate a ofertelor. 

Art. 18. Ofertantul va suporta toate costurile impuse de pregătirea, elaborarea și 

prezentarea ofertei sale, iar autoritatea contractantă nu va fi în nici un caz răspunzătoare pentru 

aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul achiziției publice. 

Art. 19. Pentru evaluarea și compararea ofertelor, autoritatea contractantă desemnează o 

comisie de evaluare și experți cooptați. Comisia de evaluare va evalua și compara ofertele 

corespunzătoare, conform criteriului de atribuire al contractului. Comisia de evaluare își rezervă 

dreptul de a accepta sau respinge orice variantă de ofertă prezentată. 

Art. 20. În scopul examinării, evaluării și comparării obiective a ofertelor, comisia de 

evaluare va putea cere oricărui ofertant, individual, clarificări asupra ofertei. Cererea de 

clarificare și răspunsul se pot face prin email, poștă sau fax, dar nu se va solicita sau permite nici 
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o modificare în prețul sau conținutul ofertei. În cazul în care, la solicitarea comisiei, ofertantul nu 

clarifică cele solicitate în termenul solicitat, oferta va fi respinsă. 

Art. 21. Înainte de examinarea și evaluarea detaliată a ofertelor, comisia de evaluare va 

analiza în ce măsură acestea sunt conforme. O ofertă conformă este cea care se conformează 

tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentația de atribuire, fără abateri care: 

a.) afectează în orice mod obiectul, calitatea sau execuția contractului; 

b.) limitează în orice mod contrar documentelor pentru elaborarea și prezentarea ofertei, 

drepturile autorității contractante; 

c.) aduc rectificări ce ar afecta inechitabil competiția față de alți ofertanți care au 

prezentat oferte corespunzătoare. 

Art. 22. Constituie motive de eliminare a ofertelor: 

a.) absența din ofertă a informațiilor sau a documentației cerute prin documentele pentru 

elaborarea și prezentarea ofertei sau refuzul ofertantului de a le transmite în termenul solicitat de 

autoritatea contractantă; 

b.) prezentarea unor condiții de contractare inacceptabile pentru autoritatea contractantă. 

Art. 23. Niciun ofertant nu va contacta pe perioada derulării procedurii de achiziție 

(situată între momentul depunerii ofertei și cel al primirii invitației la semnarea contractului sau 

al primirii notificării cu privire la neselecționarea ofertei) membrii comisiei de evaluare. Orice 

încercare a unui ofertant de a influența membrii comisiei de evaluare, în evaluarea ofertei sale, în 

compararea ofertelor sau a luării deciziei de acordare a contractului, va conduce la respingerea 

ofertei acestuia. 

Art. 24. Autoritatea contractantă va atribui contractul de servicii de creditare bancară 

ofertantului care depune oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, pe baza 

criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut”. 

Art. 25. Pentru evaluarea ofertelor pe baza criteriului de atribuire, preţul cel mai scăzut va 

fi calculat prin metoda Ratei Interne de Rentabilitate, pe baza metodologiei care va fi detaliată în 

documentația de atribuire a ofertei. 

Art. 26. Autoritatea contractantă finalizează procedura de atribuire prin încheierea 

contractului de servicii de creditare bancară sau prin anularea procedurii de atribuire, conform 

prevederilor prezentelor Norme procedurale şi/sau ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice cu modificările şi completările ulterioare. Decizia de anulare nu creează vreo obligație 

autorității contractante față de participanții la selecția de oferte. 

Art. 27. Autoritatea contractantă va informa ofertanții cu privire la deciziile luate în 

cadrul procedurii de selecţie de oferte, inclusiv cu privire la rezultatul procedurii de atribuire, pe 

baza principiilor generale ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi 

completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 395/2016. 

Art. 28. Autoritatea contractantă va comunica în ședințele publice și/sau în scris tuturor 

ofertanților toate elementele ofertelor financiare care conduc la stabilirea costurilor de finanțare, 

aceste informații neputând fi considerate că ar putea aduce atingere intereselor comerciale ale 

operatorilor economici sau concurenței loiale între aceștia. 

Art. 29. În situația în care un operator economic este nemulțumit de modul în care s-a 

desfășurat procedura de atribuire, acesta se poate adresa instanțelor de judecată competente 

pentru soluționarea cauzei. 

Art. 30. Autoritatea contractantă va constitui dosarul achiziției publice, pe baza 

principiilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Art. 31. Autoritatea contractantă va derula contractul de servicii de creditare bancară, prin 

solicitarea de trageri și efectuarea plăților de principal, dobânzi și comisioane, conform 

rezultatului procedurii și prevederilor contractuale. 

Art. 32. Dispozițiile prezentelor Norme procedurale vor fi puse în aplicare prin 

elaborarea și publicarea invitației/anunțului de participare, a documentației de atribuire (fișa de 

date, documentația descriptivă și modelele de formulare) și al oricăror alte documente necesare, 

al căror conținut va fi aprobat de autoritatea contractantă. 
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Art. 33. În măsura în care nu contravin prevederilor prezentelor Norme procedurale, 

acestea se completează cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu 

modificările şi completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 

395/2016. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară”  

a Consiliului Județean Alba din data de 22 martie 2019 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 martie  

2019; 

 Luând în dezbatere Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a 

Consiliului Județean Alba din data de 22 martie 2019, redactat de secretarul județului Alba; 

 Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. f și art. 98 coroborat cu art. 42 alin. 5 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1.  Se aprobă Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a 

Consiliului Județean Alba din data de 22 martie 2019, conform anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba și Direcţiei 

juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 74 

Alba Iulia, 28 martie 2019 
Prezenta hotărâre a fost aprobată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 

voturi „pentru”. 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot:  0 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi, 22 martie 2019,  

cu ocazia şedinţei „extraordinară” a Consiliului Judeţean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr. 209/19 martie 2019 pentru a se întruni în şedinţă extraordinară, în ziua de 22 

martie 2019, ora 10
00

, în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din 

municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba. 

La începutul şedinţei sunt prezenţi în sală Preşedintele Consiliului Judeţean Alba - 

domnul Ion Dumitrel, Vicepreşedinţii Consiliului Județean Alba - domnii Dumitru FULEA şi 

Marius Nicolae HAŢEGAN, doamna Liliana NEGRUŢ care a preluat temporar atribuţiile 

Secretarului Judeţului Alba, precum și un număr de 24 consilieri judeţeni. 

Sunt prezenți și asistă reprezentanți mass-media, directori executivi ai direcţiilor şi şefi ai 

compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

Au lipsit de la ședință domnii consilieri județeni ALBANI-ROCCHETTI Simone, 

FENEŞER Gheorghe, MORAR Lucian Mihai, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae şi 

TOMUŞ Dorel. 

 

Ședința a început la ora 10
00

. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Bună ziua! 

Au venit toţi colegii?  

Scuzaţi de deranj, dar acum s-a schimbat puţin sistemul ăsta de echilibrare a bugetelor 

locale. 

Pentru că, ce repartizăm astăzi a fost de fapt calculat de Finanţe şi noi numai facem 

formalitatea asta de aprobare prin hotărâre.  

Doamna Liliana NEGRUŢ - director executiv, Direcţia juridică şi administraţie 

publică 

Sunt prezenţi un număr de 27 consilieri judeţeni. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Deci suntem 27 de consilieri judeţeni prezenţi. 

Avem cvorumul necesar. 

Rugămintea mea e să fiţi atenţi la situaţii de incompatibilitate şi conflict de interese. 

Că dacă astăzi votăm aşa, peste 3 ani expiră să spunem, momentul când poţi să fii atacat 

de ANI. 

Aşa că trebuie să fim atenţi să nu greşim în ce priveşte partea de incompatibilităţi şi 

conflict de interese.  

 

Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion DUMITREL propune și solicită 

aprobarea suplimentării ordinii de zi inițială cu încă un proiect de hotărâre și anume:  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării vizitei delegației 

provinciei înfrățite Gansu cu ocazia sărbătoririi a 15 ani de prietenie Alba – Gansu 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă propun să mai completăm ordinea de zi cu un proiect de hotărâre. 

O să avem o vizită din Gansu şi neavând bugetul aprobat, trebuie să aprobăm aceste 

cheltuieli de primire într-o hotărâre.  
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Propunem un proiect de hotărâre suplimentar privind aprobarea organizării și 

desfășurării vizitei delegației provinciei înfrățite Gansu cu ocazia sărbătoririi a 15 ani de 

prietenie Alba – Gansu.   

 

Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă un  proiect de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru completare?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva? 

 

  Propunerea a fost aprobată cu un număr de 27 voturi „pentru”: domnul președinte 

DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, 

precum și domnii consilieri județeni: ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, 

CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin 

Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan - Mihai, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel 

Olimpiu, LUCA Nicolae, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 

PONORAN Tudor, RADU Călin, SANDEA Dorin - Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 

Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri   

 

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi care include şi proiectul de hotărâre care 

suplimentează ordinea de zi 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Şi în ansamblul său ordinea de zi,  

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva? 

 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 27 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 53 / 22  martie 2019   

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 27 voturi „pentru”: domnul președinte 

DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, 

precum și domnii consilieri județeni: ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, 

CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin 

Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan - Mihai, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel 

Olimpiu, LUCA Nicolae, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 

PONORAN Tudor, RADU Călin, SANDEA Dorin - Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 

Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri   

 

Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată 

 

 Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Avem proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - 

teritoriale din Județul Alba sumei corespunzătoare  cotei de 17,5 %
 
 din impozitul pe venit și a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 

2019 

 

Domnul consilier județean STĂNESCU Vasile  nu participă la dezbateri. 

Domnul consilier judeţean Vasile STĂNESCU: 
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Eu mă abţin de la dezbateri şi nu votez! 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel Olimpiu GIURGIU: 

 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 Corneliu MUREŞAN: 

 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 consilier judeţean Vasile Stănescu nu a participat la vot, deşi aicea este vorba de 

repartizare pe UAT-uri, nu e vorba de bugetul nostru.  

 

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale 

din Județul Alba a sumei corespunzătoare  cotei de 17,5 %
 
 din impozitul pe venit și a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2019 a 

fost aprobată cu un număr de 26 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 54 / 22  martie 2019   

26 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBU Nicolae, 

ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan - 

Mihai, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MUREȘAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, RADU Călin, SANDEA Dorin - 

Gheorghe, SIMION Marcel, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și 

UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

Domnul consilier județean STĂNESCU Vasile  nu a participat la vot. 

 

Continuă şedinţa cu proiectul de hotărâre suplimentar înscris pe ordinea de zi 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării vizitei delegației 

provinciei înfrățite Gansu cu ocazia sărbătoririi a 15 ani de prietenie Alba – Gansu 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
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 Domnul consilier județean Corneliu MUREŞAN: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

O abţinere din partea domnului consilier judeţean Traian Nicolae Ursaleş. 

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării vizitei delegației 

provinciei înfrățite Gansu cu ocazia sărbătoririi a 15 ani de prietenie Alba – Gansu a fost 

aprobată cu un număr de 26 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 55 / 22  martie 2019   

26 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBU Nicolae, 

ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan - 

Mihai, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MUREȘAN Corneliu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, RADU Călin, SANDEA Dorin - 

Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU 

Ioan 

0 voturi „împotrivă”  

1 abținere domnul consilier judeţean URSALEȘ Traian Nicolae 

  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Aţi primit invitaţiile, deci marţi la ora 9

00
vom primi vizita delegaţiei oficiale din Gansu. 

A fost această înfrăţire făcută când domnul Popa Eugen era Preşedinte, atunci, în 2004. 

O relaţie pe care şi chinezii şi-o doresc. 

În ceea ce priveşte, săptămâna trecută, am fost în delegaţie împreună cu domnul Simion 

Creţu, din partea ADR Centru, în Germania. 

Am văzut şi am învăţat foarte multe lucruri, am fost şi la Ambasadă şi la Parlamentul 

german. 

Cred că şansa noastră de dezvoltare a relaţiilor, de atragere şi colaborare economică va fi 

una de succes.  

Noi o să ne întâlnim şi în şedinţa din 28 martie 2019, şedinţă ordinară şi am început să 

lucrăm, o să vă şi contactăm să discutăm, o să discutăm în Comisii, la Programul şi Bugetul 

pentru anul 2019, undeva în 8 aprilie.  

Până atunci, sunt proceduri care trebuie să le facem, sunt termene pe care trebuie să le 

respectăm, că altfel le făceam mai repede.  

Eu vă mulţumesc, vă doresc o zi bună, sănatate!  

 

Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „extraordinarăˮ a 

Consiliului Județean Alba din data de 22 martie  2019. 

 

PREŞEDINTE,                p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

           Ion DUMITREL                    DIRECTOR EXECUTIV 

                  Liliana NEGRUŢ 

 

 

 

 

Redactat: VASILE BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organizării și desfășurării vizitei delegației din Districtul Prignitz - 

Landul Brandenburg, Republica Federală Germania, în perioada 9-12 aprilie 2019 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 28 martie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării vizitei delegației din 

Districtul Prignitz - Landul Brandenburg, Republica Federală Germania, în perioada 9-12 aprilie 

2019; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și 

desfășurării vizitei delegației din Districtul Prignitz - Landul Brandenburg, Republica Federală 

Germania, în perioada 9-12 aprilie 2019; 

- raportul de specialitate nr. 6207/28 martie 2019 al Serviciului investiții, dezvoltare, 

promovare patrimonială și managementul instituțiilor de cultură din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 59/28 martie 

2019 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Alba din România şi          

Districtul Prignitz -  Landul Brandenburg din Republica Federală Germania; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri ; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi 

instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Anexei nr. 1 , cap.2
* 

pct. 1 și lit. B din H.G. nr. 552 din 5 august 1991 privind normele 

de organizare în ţara a acţiunilor de protocol, cu modificările și completările ulterioare;
 
 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă organizarea și desfășurarea în Județul Alba a vizitei delegației din 

Districtul Prignitz - Landul Brandenburg, Republica Federală Germania, în perioada 9-12 aprilie 

2019, formată din 6 persoane; 

Art. 2. Finanțarea cheltuielilor necesare pentru organizarea și desfășurarea acțiunii 

prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul local al Județului Alba, conform devizului estimativ de 

cheltuieli, astfel: 

Nr.crt. Tip acțiune/cheltuieli Suma 

1. Cheltuieli pentru masă: 6 persoane x 4 zile x 160 

lei 

3840 lei 
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2. Cheltuieli pentru dineu oficial: 30 persoane x 120 

lei 

3600 lei  

3. Cheltuieli pentru cazare: 6 persoane x 3 nopți 6000 lei 

4. Cheltuieli pentru cadouri/delegație 400 lei 

 TOTAL ESTIMAT 13840 lei 

 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete,  Biroului relații internaționale, diaspora, relații publice și comunicare și Serviciului 

investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor de cultură din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri; 

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

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

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

și administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului investiții, dezvoltare, 

promovare patrimonială și managementul instituțiilor de cultură şi Biroului relații internaționale, 

diaspora, relații publice și comunicare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

  

 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 75 

Alba Iulia, 28 martie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 2 lit. a din  Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 

23 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 32  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 9 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind  constituirea Comisiei de preluare din domeniul public al Orașului Cugir și din 

administrarea Consiliului local al orașului Cugir în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba a terenului cu nr. cadastral 75913 în suprafață de 

184 mp, având categoria de folosință drum (strada Codrului), precum și a terenului cu nr. 

cadastral 75917 în suprafață de 12099 mp, având categoria de folosință drum (strada 

Dealu). 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 4495 din 6 martie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba privind  propunerea de constituire a 

Comisiei de preluare din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliului 

local al orașului Cugir în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului 

Județean Alba a terenului cu nr. cadastral 75913 în suprafață de 184 mp, având categoria de 

folosință drum (strada Codrului), precum și a terenului cu nr. cadastral 75917 în suprafață de 

12099 mp, având categoria de folosință drum (strada Dealu); 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 30/11 februarie 2019 privind încuviințarea  

cererii adresate Consiliului local al orașului Cugir, pentru transmiterea unor imobile, din 

domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliului local al orașului Cugir, în 

domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba. 

- Hotărârii Consiliului local al orașului Cugir  nr. 25/22 februarie 2019 privind 

transmiterea din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliul local al 

orașului Cugir, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean 

Alba a terenului cu nr. cadastral 75913, în suprafață de 184 mp, având categoria de folosință 

„drum” (strada Codrului) și a terenului cu nr. cadastral 75917, în suprafață de 12099 mp, 

având categoria de folosință „drum” (strada Deal). 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 51/28 februarie 2019 privind aprobarea 

preluării unor imobile din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliului 

local al orașului Cugir, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului 

Județean 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. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile, 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 

 

DISPOZIȚIE 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de preluare din domeniul public al Orașului Cugir și 

din administrarea Consiliului local al orașului Cugir în domeniul public al Județului Alba și în 



 

89 

administrarea Consiliului Județean Alba a terenului cu nr. cadastral 75913 în suprafață de 184 

mp, având categoria de folosință drum (strada Codrului), precum și a terenului cu nr. cadastral 

75917 în suprafață de 12099 mp, având categoria de folosință drum (strada Dealu)., în 

următoarea componenţă: 

 

Președinte: 

Radu Octavian NEAG   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de  

     alimentare cu apă 

 

Membri titulari: 

Andreea Popa                - consilier juridic asistent, Direcția juridică și relații publice  

     - Serviciul juridic-contencios  

Ioan POPA    - consilier superior, Direcţia de dezvoltare şi bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

     Sebastian Pohonțu            - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri 

Ioan Dărămuș                            - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri 

                                             

Membri supleanți: 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de  

     alimentare cu apă  

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Angela RUSU                              - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații 

     publice - Serviciul juridic-contencios  

Art. 2. Atribuțiile membrilor comisiei de predare sunt: identificarea imobilelor, 

inventarierea faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilelor, 

întocmirea procesului verbal de predare-primire, întocmirea protocolului de predare-primire. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de predare-primire vor fi transmise 

Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi relaţii 

publice. 

   

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Consiliului 

local al Orașului Cugir, persoanelor nominalizate, Direcției juridică şi relaţii publice, Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                                                                  

                         Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE               P.  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Ion DUMITREL                   Director executiv, 

                                                                                                    Liliana Negruț    
                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Nr. 199 

Alba Iulia,  6  martie  2019 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind  constituirea Comisiei de predare a tronsonului din 

 DJ 705 E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal, situat administrativ în comuna 

Săliştea, județul Alba, în lungime de 3,120 km, încadrat în categoria 

 funcţională de drum de interes local – drum comunal, cu indicativul DC 56 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 4525 din 6 martie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba privind  propunerea de constituire a 

Comisiei de predare a tronsonului din DJ 705 E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal, 

situat administrativ în comuna Săliştea, județul Alba, în lungime de 3,120 km, încadrat în 

categoria  funcţională de drum de interes local – drum comunal, cu indicativul DC 56; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului local al Comunei Săliștea nr. 19/2018 privind încuviințarea 

cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea încadrării unui tronson din 

drumului județean DJ 705 E din categoria funcțională de drum de interes județean în categoria 

funcțională de drum de interes local – drum comunal și aprobarea transmiterii acestuia din 

domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba  în domeniul 

public al comunei Săliștea  și administrarea Consiliului Local Săliștea; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 322/13 decembrie 2018 cu privire la 

aprobarea modificării  traseului și lungimii drumului județean DJ 705 E: DN 7 - Tărtăria - 

Săliştea - Săliştea Deal; 

- Hotărârii Consiliului local al Comunei Săliștea nr. 13/28 februarie 2019 privind 

încadrarea categoriei de folosință a tronsonului din drumul județean DJ 705E în lungime de 

3,120 km. În drum de interes local – drum comunal cu indicativul DC 56. 

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. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile, 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 

 

DISPOZIȚIE 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de predare a tronsonului din  DJ 705 E: DN 7 - 

Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal, situat administrativ în comuna Săliştea, județul Alba, în 

lungime de 3,120 km, încadrat în categoria funcţională de drum de interes local – drum 

comunal, cu indicativul DC 56, în următoarea componenţă: 

 

Președinte: 

Radu Octavian NEAG   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  
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     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de  

     alimentare cu apă 

 

Membri titulari: 

Andreea Popa                - consilier juridic asistent, Direcția juridică și relații publice  

     - Serviciul juridic-contencios  

Ioan POPA    - consilier superior, Direcţia de dezvoltare şi bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

     Sebastian Pohonțu            - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri 

Ioan Dărămuș                            - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri 

                                             

Membri supleanți: 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de  

     alimentare cu apă  

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Angela RUSU                              - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații 

     publice - Serviciul juridic-contencios  

Art. 2. Atribuțiile membrilor comisiei de predare sunt: identificarea imobilelor, 

inventarierea faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilelor, 

întocmirea procesului verbal de predare-primire, întocmirea protocolului de predare-primire. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de predare-primire vor fi transmise 

Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi relaţii 

publice. 

   

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Consiliului 

local al Comunei Săliștea, persoanelor nominalizate, Direcției juridică şi relaţii publice, Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                                                                  

                         Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE               P.  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Ion DUMITREL                   Director executiv, 

                                                                                                     Liliana Negruț    
                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 200 

Alba Iulia,  6  martie  2019 

  

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 SIMPLIFICATĂ  a contractului de servicii având ca obiect:  

Servicii de proiectare - PT, DTAC, DE, DTOE, CS și asistență tehnică  

din partea proiectantului pentru obiectivul „Amenajare depozit ceramică vecheˮ 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 4984/14 martie 2019 al Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a 

ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de servicii având 

ca obiect: Servicii de proiectare - PT, DTAC, DE, DTOE, CS și asistență tehnică din partea 

proiectantului pentru obiectivul „Amenajare depozit ceramică vecheˮ; 

 Luând în considerare prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

201/6 martie 2019 privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba domnului vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN, în perioada 9-16 martie 2019; 

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; 

     - 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 SIMPLIFICATĂ  a contractului de servicii având ca obiect: Servicii de 

proiectare - PT, DTAC, DE, DTOE, CS și asistență tehnică din partea proiectantului pentru 

obiectivul „Amenajare depozit ceramică vecheˮ,  în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Cornelia FĂGĂDAR    - șef serviciu, Serviciul pentru implementarea 

programului 

     Alba - România 100  

Membri titulari: 

Nicoleta Iuliana MIHĂLŢAN - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  

     achiziţii publice şi monitorizarea implementării  

     contractelor   

Ana Maria TOMA    - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii  

     publice - Serviciul juridic - contencios  

Daniela DOCAN    - consilier superior, Serviciul pentru implementarea 

     programului Alba - România 100   

Ioan POPA     - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar  
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Membri de rezervă : 

Dana POTOPEA    - șef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  

     achiziţii publice şi monitorizarea implementării  

     contractelor 

Anca Alexandra MUREŞAN  - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - 

Serviciul  

     achiziţii publice şi monitorizarea implementării  

     contractelor  

Maria DAMIAN    - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar  

Andreea POPA   - consilier juridic asistent, Direcţia juridică şi relaţii publice  

     - Serviciul juridic - contencios  

Nicoleta Noemi PREJBAN   - consilier superior, Serviciul pentru implementarea 

     programului Alba - România 100 

 

 Art. 2. În vederea atribuirii prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de 

servicii având ca obiect: Servicii de proiectare - PT, DTAC, DE, DTOE, CS și asistență 

tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul „Amenajare depozit ceramică vecheˮ, 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 PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de servicii 

având ca obiect: Servicii de proiectare - PT, DTAC, DE, DTOE, CS și asistență tehnică din 

partea proiectantului pentru obiectivul „Amenajare depozit ceramică vecheˮ, după cum 

urmează: 

Nicoleta Iuliana MIHĂLŢAN - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  

     achiziţii publice şi monitorizarea implementării  

     contractelor   

Anca Alexandra MUREŞAN  - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - 

Serviciul  

     achiziţii publice şi monitorizarea implementării  

     contractelor   
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Dana POTOPEA    - șef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  

     achiziţii publice şi monitorizarea implementării  

     contractelor 

 

 Art. 4. Aprob numirea doamnei Daniela DOCAN - consilier superior, Serviciul pentru 

implementarea programului Alba - România 100, ca persoană responsabilă de execuţia 

contractului de servicii având ca obiect: Servicii de proiectare - PT, DTAC, DE, DTOE, CS și 

asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul „Amenajare depozit ceramică 

vecheˮ. 

 

 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, Serviciul pentru implementarea programului Alba - 

România 100 și  Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării  contractelor din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

            

                                                          

        p. PREŞEDINTE                    Avizat pentru legalitate 

              VICEPRESEDINTE,      SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Marius Nicolae HAȚEGAN       Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 205                   

Alba Iulia, 14 martie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin achiziție 

directă, a contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de audit financiar 

pentru Proiectul „CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN DJ107K: GALDA DE 

JOS – MESENTEA – BENIC – ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA, km 17+700 – 23+700”, 

finanţat prin Contractul de finanţare nr.3470/19.11.2018, cod SMIS 126106 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

         Analizând referatul nr.5060/14 martie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind 

constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin achiziție directă, a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de audit financiar pentru Proiectul 

„CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN DJ107K: GALDA DE JOS – MESENTEA – 

BENIC – ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA, km 17+700 – 23+700”, finanţat prin Contractul 

de finanţare nr.3470/19.11.2018, cod SMIS 126106; 

         Ţinând cont de prevederile Anexei nr. 7 – Calendarul estimativ al achiziţiilor la 

Contractul de finanţare nr. 3470/19.11.2018, cod SMIS126106 încheiat între Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate 

de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 

2014-2020 UAT Județul 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 achiziţiile publice cu cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art.126 şi urm. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr.98/2016 

privind achiziţiile 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 şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIŢIE 

 

Articol unic.  

Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin achiziție 

directă, a contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de audit financiar pentru 

Proiectul „CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN DJ107K: GALDA DE JOS – 

MESENTEA – BENIC – ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA, km 17+700 – 23+700”, finanţat 

prin Contractul de finanţare nr.3470/19.11.2018, cod SMIS 126106 , în următoarea 

componență: 

         

Preşedinte cu drept de vot 

Responsabil financiar în cadrul proiectului  

Ioan POPA - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete, Contabilitate-financiar  

 

Membri titulari: 

Responsabil achiziţii publice în cadrul proiectului  

         Felicia-Carmen CAZACU - consilier superior, Direcţia dezvoltare bugete - Serviciul  
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    achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 

Responsabil juridic în cadrul proiectului  

         Gabriel-Ioan VASIU  - consilier juridic superior, Direcția juridică şi relaţii publice  -  

    Serviciul juridic - contencios  

 

Membri de rezervă: 

          Responsabil administrativ 1 în cadrul proiectului  

         Marilena-Nicoleta MOGA - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete, Serviciul 

accesare     şi coordonare proiecte - Compartimentul accesare proiecte; 

         Responsabil administrativ 2 în cadrul proiectului  

         Gabriela Cristina MOTOC - expert IA, Direcția gestionarea patrimoniului,  Serviciul 

Administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă 

   

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, persoanelor 

nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției 

dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

 

 

 

                             Avizat pentru legalitate, 

       p.PREŞEDINTE,                                      p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

    VICEPREȘEDINTE                                                           Director executiv,                 

Marius-Nicolae HAȚEGAN                                                  Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 206 

Alba Iulia,  15 martie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin achiziție 

directă, a contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de audit financiar 

pentru Proiectul „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E: DN1 - GÂRBOVA DE 

JOS - GÂRBOVIȚA - GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL ALBA”,  finanţat prin Contractul 

de finanţare nr. 3481/19.11.2018 cod SMIS 125923   

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

         Analizând referatul nr.5061/14 martie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind 

constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin achiziție directă, a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de audit financiar pentru Proiectul 

„MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E: DN1 - GÂRBOVA DE JOS - GÂRBOVIȚA 

- GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL ALBA”,  finanţat prin Contractul de finanţare nr. 

3481/19.11.2018 cod SMIS 125923; 

         Ţinând cont de prevederile Anexei nr. 7 – Calendarul estimativ al achiziţiilor la 

Contractul de finanţare nr. 3470/19.11.2018, cod SMIS126106 încheiat între Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate 

de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 

2014-2020 UAT Județul 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 achiziţiile publice cu cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art.126 şi urm. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr.98/2016 

privind achiziţiile 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 şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIŢIE 

 

Articol unic.  

Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin achiziție directă, a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de audit financiar pentru Proiectul 

„MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E: DN1 - GÂRBOVA DE JOS - GÂRBOVIȚA 

- GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL ALBA”,  finanţat prin Contractul de finanţare nr. 

3481/19.11.2018 cod SMIS 125923, în următoarea componență: 

         

Preşedinte cu drept de vot 

         Responsabil financiar în cadrul proiectului  

         Eugen DOBRA - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete, Contabilitate-financiar  

 

Membri titulari: 

         Responsabil achiziţii publice în cadrul proiectului  

         Dana-Georgiana LUPEA - consilier principal, Direcţia dezvoltare bugete - Serviciul  

    achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor 
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         Responsabil juridic în cadrul proiectului  

         Gabriel-Ioan VASIU  - consilier juridic superior, Direcția juridică şi relaţii publice  -  

    Serviciul juridic - contencios  

 

Membri de rezervă: 

          Responsabil administrativ 1 în cadrul proiectului  

         Marilena-Nicoleta MOGA - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete, Serviciul    

accesare     şi coordonare proiecte - Compartimentul accesare proiecte; 

         Responsabil administrativ 2 în cadrul proiectului  

         Gabriela Cristina MOTOC - expert IA, Direcția gestionarea patrimoniului,  Serviciul      

administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă 

   

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, persoanelor 

nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției 

dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

 

 

 

                                Avizat pentru legalitate, 

       p.PREŞEDINTE,                                      p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

    VICEPREȘEDINTE                                                              Director executiv, 

                                                                                                     Liliana NEGRUȚ                 

Marius-Nicolae HAȚEGAN 
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Alba Iulia,  15 martie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea și stabilirea atribuțiilor  

Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică  

a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 5070/14 martie 2019 al Compartimentului sistem de control intern 

managerial din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Alba; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 47/28 februarie 

2019 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 103 alin. 1, art. 104 alin. 1 lit. a şi art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 4 din O.G. nr. 119/1999  privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/20 aprilie 2018 pentru 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 

 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.  În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării 

şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial, se constituie la nivelul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba o comisie cu atribuții în acest sens, denumită Comisia 

de monitorizare, care va avea următoarea componență: 

Președinte: 
Dumitru FULEA  - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba  

Membri: 

Dan Mihai POPESCU - administrator public al judeţului Alba  

Vasile BUMBU  - secretarul judeţului Alba  

Liliana NEGRUȚ  - director executiv, Direcția juridică și administrație publică 

Marian Florin AITAI - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete 

Elena OPRUȚA  - director executiv adjunct, Direcţia dezvoltare și bugete  

Ioan BODEA   - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului 

Voichiţa Maria COMAN - arhitect şef al județului Alba 

Horaţiu Zaharia SUCIU - şef birou, Biroul resurse umane 

 

 Art. 2. (1)  Președintelui Comisiei de monitorizare îi revine responsabilitatea privind 

modul de organizare şi de lucru al comisiei.  

   (2) Preşedintele Comisiei de monitorizare asigură conducerea şedinţelor, conform 

ordinii de zi, şi aprobă minutele şedinţelor şi, după caz, hotărârile acestora.  

  (3) Procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea preşedintelui 

Comisiei de monitorizare şi se organizează în funcţie de dimensiunea, complexitatea şi mediul 

specific al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 
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 Art. 3.  Comisia de monitorizare elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de 

control intern managerial, în vederea consolidării sistemului de control intern managerial, 

Program care se actualizează anual. Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba în domeniul controlului intern managerial, în funcţie de 

stadiul implementării şi dezvoltării acestuia, iar pentru fiecare standard de control intern 

managerial se stabilesc activităţi, responsabili şi termene, precum şi alte elemente relevante în 

implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial. În Programul de 

dezvoltare se evidenţiază inclusiv acţiunile de perfecţionare profesională în domeniul sistemului 

de control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcţii de conducere, cât şi pentru cele cu 

funcţii de execuţie, prin cursuri organizate în conformitate cu reglementările legislative în 

domeniu. 

 

 Art. 4. (1)  Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor 

generale şi specifice, a activităţilor procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a 

sistemului de monitorizare a performanţelor, a situaţiei procedurilor şi a sistemului de 

monitorizare şi de raportare, respectiv informare către președintele Consiliului Județean Alba. 

  (2) Comisia de monitorizare aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

acesteia, în funcţie de volumul şi de complexitatea proceselor şi activităţilor, Regulamentul 

urmând a fi actualizat ori de câte ori este cazul. 

  (3) Comisia de monitorizare analizează şi prioritizează riscurile semnificative, 

care pot afecta atingerea obiectivelor entităţii publice, prin stabilirea profilului de risc şi a limitei 

de toleranţă la risc, anual, aprobate de către președintele Consiliului Județean Alba. 

 

 Art. 5.  Comisia de monitorizare va fi asistată de Secretariatul tehnic, care este asigurat 

de Compartimentul sistem de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

 

 Art. 6. (1)  Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare pe baza Registrului de riscuri 

de la aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba propune profilul de risc şi limita de 

toleranţă la risc care sunt analizate şi avizate în şedinţa comisiei şi aprobate de către președintele 

Consiliului Județean Alba. 

             (2) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare transmite Planul de măsuri 

aprobat direcțiilor, serviciilor și birourilor responsabile cu gestionarea riscurilor semnificative, în 

vederea implementării. 

    (3) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare elaborează, pe baza raportărilor 

anuale, ale directorilor executive, șefilor de serviciu și șefilor de birouri, privind desfăşurarea 

procesului de gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor o informare către 

președintele Consiliului Județean Alba, aprobată de preşedintele Comisiei de monitorizare, 

privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor la 

nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

   (4) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare analizează procedurile de sistem 

și operaționale întocmite de structurile de specialitate, din punctul de vedere al respectării 

conformităţii cu structura minimală prevăzută în Procedura documentată. 

 

Art. 7. În vederea implementării sistemului de control intern managerial, implicit a 

managementului riscurilor la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, se 

constituie Echipa de gestionare a riscurilor, în următoarea componență: 

 

Niculina HAȚEGAN  - consilier superior, Biroul resurse umane 

Cristina BOBAR  - inspector de specialitate, Serviciul administrativ 

Maria Romana RUSU - şef serviciu, Direcția juridică și administrație publică - Serviciul 

juridic contencios 

Viorel LUCULESCU - consilier superior, Direcția juridică și administrație publică - 

Compartimentul administrație publică  

Eugen DOBRA  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  



 

101 

    contabilitate-financiar 

Elisabeta Ana ANDRONE - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul dezvoltare, 

programe și guvernanță corporativă a întreprinderilor publice 

Lenica  BUCUR  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul accesare și  

    coordonare proiecte 

Dana POTOPEA  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul achiziții 

publice și monitorizarea implementării contractelor 

Monica Diana CRISTEA - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul 

    administrare drumuri județene 

Radu Octavian NEAG - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrare domeniul public și privat, informatică  

Luminiţa Iuliana SAVA - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrare domeniul public și privat, informatică  

Sorina  OPREAN  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrare domeniul public și privat, informatică -  

    Compartimentul tineret, învățământ, sport, relații interinstituționale 

Victor Tudor SECARĂ - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului și urbanism -  

    Compartimentul amenajarea teritoriului, urbanism  

Nicoleta Noemi PREJBAN - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare, promovare  

    patrimonială și managementul unităților de cultură -  

    Compartimentul investiții  

Pompilia Luminiţa CAȚAROȘ -  consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare, promovare  

    patrimonială și managementul unităților de cultură -  

    Compartimentul dezvoltare promovare patrimonială și  

    managementul unităților de cultură  

Bogdan OLAR  - consilier asistent, Serviciul mediu - Compartimentul strategii,  

    programe, proiecte de mediu 

Andreea Maria SUSA - inspector de specialitate, Serviciul mediu - 

 Compartimentul arii  

    protejate  

  

 Art. 8. Comisia de monitorizare va aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Comisiei de monitorizare, al Secretariatului tehnic care asistă Comisia de monitorizare şi al 

Echipei de gestionare a riscurilor, în vederea implementării și dezvoltării sistemului de control 

intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, conform 

anexei - parte integrantă a prezentei dispoziții, , în termen de 30 de zile de la data emiterii 

prezentei dispoziţii. 

Art. 9. La data emiterii prezentei dispoziţii, Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba nr. 120/16 mai 2018, își încetează aplicabilitatea. 

 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; funcționarilor 

publici nominalizați; direcţiilor și serviciilor de specialitate, Biroului audit și Biroului 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. 212 

Alba Iulia, 19 martie 2019 
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                  Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr.212/19 martie 2019 

 

 

Regulament de Organizare și funcționare al Comisiei de Monitorizare, al Secretariatului 

tehnic care asistă Comisia de monitorizare şi al Echipei de gestionare a riscurilor, în 

vederea implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba  

 

 

I. Dispoziții generale 

Art. 1 – Scopul Comisiei de Monitorizare îl constituie crearea și implementarea unui 

sistem integrat de control intern managerial în cadrul Consiliului Județean Alba, care să asigure 

atingerea obiectivelor în cadrul acesteia într-un mod eficient, eficace și economic. 

 

II. Structura organizatorică a Comisiei de Monitorizare 

Art. 2 – (1) Comisia de Monitorizare este formată din Președinte, înlocuitorul acestuia și 

membrii comisiei. 

(2) Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare, denumit în continuare Secretariatul 

tehnic, este asigurat de Compartimentul Sistem de control intern managerial și asigură 

continuitatea lucrărilor Comisiei de Monitorizare. 

 

III.  Conducerea Comisiei de Monitorizare 

Art. 3 – (1) Conducerea Comisiei de Monitorizare este asigurată de Președinte. 

(2) Președintele conduce ședințele Comisiei de Monitorizare, supervizează activitățile 

specifice din cadrul acesteia și solicită Secretariatului tehnic realizarea de lucrări în limita 

competențelor acestuia. 

(3) În lipsa Președintelui, atribuțiile sunt asigurate de către o persoană cu funcție de 

conducere, desemnată de Președintele Comisiei de Monitorizare.
1
   

(4) În cazul neparticipării, din motive întemeiate, a Președintelui sau a înlocuitorului 

acestuia, ședința Comisiei de Monitorizare se reprogramează în termen de 5 zile lucrătoare. 

 

IV.  Atribuțiile Comisiei de Monitorizare 

Art. 4 – (1) Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Alba, program care 

cuprinde obiective, activități, termene, responsabili, precum și unele măsuri necesare dezvoltării 

acestuia. La elaborarea programului se vor avea în vedere cerințele generale conținute în 

standardele de control intern managerial. 

(2) Supune aprobării Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al 

aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Alba. 

(3) Urmărește realizarea și asigură actualizarea Programului de dezvoltare, ori de câte ori 

este necesar. 

(4) Urmărește ca termenele prevăzute în Programul de dezvoltare să fie respectate și 

decide măsurile care se impun în cazul nerespectării acestora. 

(5) Urmărește și îndrumă metodologic direcțiile, serviciile, compartimentele și structurile 

din subordinea Consiliului Județean Alba, în vederea identificării activităților și acțiunilor 

recomandate a fi incluse în Programul de dezvoltare. 

(6) Primește anual, de la compartimentele aparatului de specialitate din cadrul Consiliului 

Județean Alba, rapoarte referitoare la stadiul sistemului de control intern managerial, conform 

prevederilor legislative în domeniu. 

(7) Prezintă conducerii Consiliului Județean Alba, ori de câte ori este necesar, dar cel 

puțin o dată pe an, rapoarte referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea 

sistemului de control intern managerial, în raport cu programul adoptat, la acțiunile de 

                                                           
1
 Persoana care poate primi atribuții de conducere a ședințelor Comisiei de Monitorizare, în locul Președintelui 

Comisiei de Monitorizare, este o altă persoană cu funcție de conducere, desemnată de acesta. 
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monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse, precum și la alte probleme 

apărute. 

(8) Analizează capacitatea internă a aparatului de specialitate din cadrul Consiliului 

Județean Alba de a finaliza implementarea standardelor de control intern managerial, ținând 

seama de complexitatea proceselor. 

(9) Participă la procesul de consultare (electronică) al conținutului proceselor verbale, 

înaintate de Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare, rezultate în urma ședințelor 

Comisiei de Monitorizare și emite puncte de vedere, după caz, pe care le înaintează 

Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare, în vederea integrării în documentul final. 

(10) Coordonează procesul de actualizare al obiectivelor și activităților. 

(11) Analizează Registrul de riscuri la nivelul entității, informările privind desfășurarea 

procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

(12) Analizează și avizează situația activităților procedurale la nivelul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

(13) Analizează procedurile de sistem. 

(14) Hotărăște actualizarea procedurilor de sistem. 

 

V.  Atribuțiile Președintelui Comisiei de Monitorizare 

Art. 5 – (1) Conduce și coordonează ședințele Comisiei de Monitorizare și activitatea 

Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare.  

(2) Urmărește respectarea termenelor stabilite de către Comisia de Monitorizare și decide 

asupra măsurilor care se impun pentru respectarea acestora. 

(3) Propune ordinea de zi, asigură și coordonează buna desfășurare a ședințelor. 

(4) Decide asupra participării la ședințele Comisiei de Monitorizare a altor persoane, a 

căror participare este necesară pentru clarificarea aspectelor aflate pe ordinea de zi a ședinței. 

(5) Aprobă minutele procesele verbale ale ședințelor, rapoarte și hotărârile Comisiei de 

Monitorizare. 

(6) Convoacă membrii Comisiei de Monitorizare, prin intermediul Secretariatului tehnic, 

în scris sau prin e-mail, cu cel puțin 3 zile înainte de ședință. 

(7) Reprezintă Comisia de Monitorizare în relația cu orice instituții, autorități sau 

persoane juridice, cu organisme guvernamentale și non-guvernamentale, din țară sau străinătate, 

cu orice alte entități, în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost înființată Comisia de 

Monitorizare. 

(8) Solicită Secretariatului tehnic realizarea de lucrări, în limita competențelor acestuia. 

(9) Avizează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al nivelul 

aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Alba. 

(10) Avizează procedurile de sistem și pe cele operaționale. 

(11) Aprobă situațiile centralizatoare anuale, privind stadiul implementării și dezvoltării 

sistemului de control intern managerial. 

(12) Avizează Registrul de riscuri, Planul de implementare a măsurilor de control și 

informările privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea 

performanțelor la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

VI. Atribuțiile Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare  

Art. 6 – (1) Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare asigură, din punct de vedere 

tehnic și metodologic, organizarea, îndrumarea și monitorizarea implementării și dezvoltării 

sistemului de control intern managerial. 

(2) Organizează desfășurarea ședințelor Comisiei de Monitorizare din dispoziția 

Președintelui Comisiei de Monitorizare. 

(3) Pregătește documentele necesare desfășurării ședințelor Comisiei de Monitorizare și 

le transmite (în format electronic pe e-mail) membrilor, cu cel puțin 2 zile înainte de ședințele 

comisiei. 

(4) Întocmește procesele verbale ale ședințelor. 
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(5) Duce la îndeplinire și monitorizează, după caz, deciziile Comisiei de Monitorizare și 

dispozițiile Președintelui acesteia. 

(6) Semnalează Comisiei de Monitorizare situațiile de nerespectare a hotărârilor acesteia 

și propune măsurile corective care se impun. 

(7) Asigură diseminarea dispozițiilor Comisiei de Monitorizare (în scris sau pe e-mail).  

(8) Secretariatul tehnic menține permanent legătura cu membrii Echipei de gestionare a 

riscurilor. 

(9) Analizează Registrele de riscuri pe compartimente; elaborează Registrul de riscuri la 

nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; elaborează Planul de 

implementare a măsurilor de control (prin centralizarea măsurilor primite de la compartimente) 

și îl transmite la compartimente (aprobat) în vederea aplicării acestuia.     

(10) Elaborează informările privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și 

monitorizarea performanțelor la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și 

le supune spre analiză Comisiei de Monitorizare. 

(11) Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la 

nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

(12) verifică dacă procedurile respectă structura minimală, aprobată prin procedura 

internă. 

(13) Elaborează situațiile centralizatoare și raportul anual privind implementarea 

sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

 

VII. Organizarea ședințelor și mecanismul de luare a deciziei 

Art. 7 – (1) Comisia de Monitorizare se întrunește ori de câte ori este necesar, pentru 

atingerea scopului pentru care s-a înființat. 

(2) Hotărârile Comisiei de Monitorizare se adoptă prin votul majorității. 

(3) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul Președintelui (sau înlocuitorului 

acestuia) este hotărâtor. 

(4) Absența de la ședința Comisiei de Monitorizare se motivează în scris către 

Președintele acesteia. 

(5) În situațiile prevăzute la art. 7 alin. 4, membrul Comisiei de Monitorizare deleagă un 

înlocuitor din compartimentul său. 

(6) Desfășurarea ședinței se consemnează în procesul verbal. 

 

VIII. Sfera relațională a Comisiei de Monitorizare 

Art.8 – (1) Comisia de Monitorizare este subordonată Președintelui Consiliului Județean 

Alba. 

(2) Comisia de Monitorizare cooperează cu direcțiile, serviciile, compartimentele și 

structurile din subordinea Consiliului Județean Alba pentru atingerea scopului implementării și 

dezvoltării unui sistem integrat de control intern managerial. 

(3) Comisia de Monitorizare dezvoltă relații funcționale cu Biroul de Audit Intern din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, cu organisme similare din alte 

instituții/autorități publice și poate dezvolta relații de cooperare cu organisme guvernamentale și 

non-guvernamentale, în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost înființată. 

 

IX. Atribuții ale Echipei de gestionare a riscurilor 

Art. 9 – (1) Consiliază personalul din cadrul compartimentelor și asistă conducătorii 

acestora în procesul de gestionare a riscurilor; 

(2) Identifică alături de personalul compartimentului vulnerabilitățile, respectiv punctele 

slabe care pot cauza apariția riscurilor și amenințărilor la adresa realizării obiectivelor și/sau 

activităților; 

(3) Identifică alături de personalul compartimentului și colectează riscurile aferente 

obiectivelor și/sau activităților, asumate de către conducătorul compartimentului; 

(4) Evaluează riscurile prin estimarea probabilității  și a impactului de materializare a 

riscurilor  asupra obiectivelor și/sau activităților;  
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(5) Transpune riscurile identificate și evaluate la nivelul fiecărui compartiment din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în Registrul de riscuri pe compartiment, 

registru aprobat de către conducătorul compartimentului; 

(6) Stabilește măsuri de control la nivelul compartimentului, în procesul de gestionare a 

riscurilor, măsuri ce fac obiectul Planului de implementare a măsurilor de control; 

(7) Elaborează, o raportare anuală  privind desfășurarea procesului de gestionare a 

riscurilor la nivelul compartimentului, respectiv monitorizarea obiectivelor și activităților prin 

intermediul indicatorilor de performanță la nivelul compartimentului. 

 

IX. Dispoziții finale 

Art. 9 – (1) Calitatea de membru al Comisiei de Monitorizare încetează în următoarele 

situații: 

a) Încetarea raporturilor de serviciu în condițiile Legii nr. 188/1999 privind statutul 

funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau prin 

încetarea contractului individual de muncă, în condițiile legii; 

b) La solicitarea Președintelui Consiliului Județean Alba; 

 

(2) Participarea la ședințele Comisiei de Monitorizare este sarcină de serviciu cu caracter 

obligatoriu. 

 

Art. 10 – Respectarea prevederilor prezentului Regulament și a hotărârilor Comisiei de 

Monitorizare reprezintă atribuție de serviciu pentru membrii Comisiei de Monitorizare. În 

situația absenței din instituție a unui membru al Comisiei de Monitorizare, acesta are obligația 

desemnării în scris, a unui înlocuitor, pentru îndeplinirea obligațiilor care derivă din calitatea de 

membru. Înscrisul prin care se desemnează înlocuitorul membrului Comisiei de Monitorizare se 

depune în mod obligatoriu la Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare. În situația 

absenței din instituție a persoanei care asigură Secretariatul tehnic, aceasta va fi înlocuită de o 

altă persoană din cadrul compartimentului Sistem de control intern managerial, desemnată de 

conducătorul acestuia. 

Art. 11 – Comunicarea documentelor suport, de informare sau consultare se va realiza în 

format electronic, membrii Comisiei de Monitorizare având obligația consultării adreselor 

electronice indicate ca adrese de corespondență, orice modificare a acestora fiind obligatoriu de 

sesizat în scris către Secretariatul tehnic. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „ordinară”, în ziua de 28 martie 2019 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 1, alin. 3 alin. 5 și alin. 7 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIȚIE  

 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în  şedinţă „ordinară” în ziua de 28 martie 2019 

ora 11
00

, 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 şedinţei „ordinară” a Consiliului 

Judeţean Alba din data de 28 februarie 2019. 

Redactat : Vasile BUMBU, Secretarul Judeţului Alba 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 

normale,a mandatului de consilier judeţean al domnului Dorel Tomuș. 
Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între județul Alba din 

România și districtul Prignitz, Landul Brandenburg din Republica Federală Germania. 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între județul Alba din 

România și Departamentul Rhone, Regiunea Ron – Alpi din Republica Franceză. 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba  

5. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special,  reprezentantului 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale 

Alba” SA. 

Inițiator: Marius Nicolae HAȚEGAN, Vicepreşedinte al Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

„Reparații capitale Secțiile Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență 

Alba Iulia”. 

Inițiator: p. Preşedinte - Marius Nicolae HAȚEGAN, Vicepreşedinte al Consiliului 

Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre   privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil 

situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, judeţul Alba. 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba  

10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii 

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a 

managementului pe anul 2018, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al 

Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin 

Bena” Alba,  precum şi a secretariatelor acestora. 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba  
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12.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării în judeţul Alba a 

evenimentului Prefaţa Festivalului Internaţional de Teatru ”Poveşti”. 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de asociere 

între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul Local al 

Municipiului Blaj, în vederea realizării în comun a obiectivului ”Centrul Judeţean de excelenţă 

Sportivă”. 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la  Acordul de asociere 

între Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al 

Oraşului Ocna Mureş pentru realizarea în comun a obiectivului: ,,Staţiune balneo-climaterică 

Ocna Mureş”.  

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba  

15. Consultarea Planurilor anuale de acţiune privind serviciile sociale elaborate de autorităţi 

ale administraţiei publice locale din Judeţul Alba. 

16. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, consilierilor judeţeni în funcţie, direcţiilor, serviciilor, 

birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul Direcţiei 

juridică şi administraţie  publică. 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

     PREŞEDINTE               p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

   ION DUMITREL                                            Director executiv  

          LILIANA NEGRUŢ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 213 

Alba Iulia, 20 martie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind aprobarea Scrisorii de așteptări  pentru funcția de membru în   

Consiliul de Administraţie al societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA   

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr.4881/13 martie 2019 al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba privind aprobarea Scrisorii de așteptări 

pentru funcția de membru în Consiliul de Administraţie al Societății  Drumuri și Poduri Locale 

Alba  SA;  

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. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 

prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic  
Aprob Scrisoarea de așteptări pentru funcția de membru în Consiliul de Administraţie al 

Societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA, conform anexei - parte integrantă a prezentei 

dispoziții. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Societății  Drumuri și Poduri Locale Alba  SA, Direcției 

dezvoltare și bugete, Direcţiei juridică şi administrație publică și Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

 

 

              Avizat pentru legalitate, 

              PREŞEDINTE,      p.SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                 Ion DUMITREL                        Director executiv, 

                                                                                                        Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

Nr. 214  

Alba Iulia,  22 martie 2019 
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Anexa la Dispoziției Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr.  214 din 22 martie  2019 

 

  

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI 

privind funcția de membru în Consiliul de Administrație  

al Societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA 

 

 

 Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată, completată și aprobată prin 

Legea 111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 

109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice probate prin H.G. nr. 

722/2016.  

 Acesta reprezintă un document de lucru care conține performanțele așteptate de la 

organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și 

conducerea Societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA. 

 

I. CADRUL LEGAL 

Cadrul legal după care funcționează  Societatea Drumuri și Poduri Locale Alba SA este 

dat  în principal de:  

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 215/2001 a administratie publice locale, republicata, cu modificarile și 

completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată; 

- Codul civil;  

- Codul fiscal; 

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile 

naționale și societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la 

regiile autonome, cu completările și modificările ulterioare; 

- Legea nr. 82/1991 a contabilității,  republicată și actualizată; 

 

II. PREZENTAREA SOCIETĂȚII ȘI VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII 

PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE 

ÎNTREPRINDERII PUBLICE 

 

Societatea  Drumuri si Poduri Locale Alba S.A cu sediu în municipiul Alba Iulia, str. 

Frederik Mistral, nr.3, jud. Alba, înregistrată la oficiul Registrului Comerțului, sub nr. 

J01/23/1999, cod unic de înregistrare 4331392,  a fost constituită în anul 1999 în societate pe 

acțiuni, prin reorganizarea regiei autonome de interes județean. Este întreprindere publica ce 

creează valoare economică și acționează ca o companie cu scop comercial în domeniul ei de 

activitate. Consiliul Județean Alba, este acționar unic și exercită toate drepturile acționarului în 



 

110 

numele Județului  Alba, prin reprezentant mandatat. 

            Domeniul de activitate al societății este executarea lucrărilor specifice de drumuri și 

poduri, producerea și comercializarea de bunuri și prestarea de servicii așa cum sunt prevăzute în 

obiectul principal și secundar de activitate, atât pentru persoane juridice cat și pentru persoane 

fizice. În cadrul domeniului de activitate, obiectul principal este construcția, întreținerea, 

reparare și  modernizarea  drumurilor și podurilor. Pe lângă  activitatea principala, societatea 

desfășoară și alte activități conexe: producerea de mixturi asfaltice, servicii de închirieri utilaje 

de construcții, transporturi rutiere de mărfuri și activități de testări și analize tehnice.  

 

Principalele obiective și direcții de acțiune ale Societății Drumuri și Poduri Locale Alba 

SA sunt: 

 asigurarea continuității activității societății; 

 mentinerea și dezvoltarea capacităților de producție corelate cu cele ale pieții specifice, 

prin realizarea investițiilor propuse; 

 cresterea cotei de piață și întarirea poziției pe o piață concurențală, prin aplicarea unor 

tarife competitive și îmbunatatirea continuă a calității lucrărilor executate și a serviciilor 

prestate de societate, potrivit standardelor de calitate pe care le implementază; 

 realizarea unei profitabilități raționale; 

 îmbunatatirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor; 

 reducerea capitalului împrumutat și încadrarea în termenele contractuale și legale de plata 

a obligațiilor societății; 

 asigurarea cu cash – flow a activității societății; 

 asigurarea integritatii patrimoniale a bunurilor societății;  

 promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea 

personalului societății; 

 respectarea obiectivelor de politică salarială; 

 eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului; 

III. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE DIN 

PROFITUL NET 
 

 Potrivit legislației în vigoare, respectiv O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului 

la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau 

majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, 

destinațiile repartizării profitului sunt: 

 rezerve legale; 

 alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege; 

 acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi; 

 constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi 

externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii 

dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; 

 alte repartizări prevăzute de lege;  

participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi 

societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care s-au angajat şi au stabilit prin 

bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor 

angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, 

dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului 

economic, în exerciţiul financiar de referinţă; 

 minimum 50% dividende la bugetul local,  în cazul societăţilor naţionale, companiilor 

naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; 
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 profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute mai sus se repartizează la alte rezerve şi 

constituie sursa proprie de finanţare. 

 

IV. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII  

 

 Acționarul se așteaptă la realizarea unei politici de investiții adecvate, ținând cont de 

faptul că activitatea societății se desfășoară într-un mediu concurențial. În acest sens planul de 

investiții propus trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de administrare.  

 

 Programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a 

acestora și în baza principiilor de oportunitate, eficiența, eficacitate și economicitate, se prezintă 

anual în anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli al societății și se supun aprobării Adunării 

Generale a Acționarilor.  

 

V. DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE 

ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE 

ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII   

 
 Societatea Drumuri și Poduri Locale Alba SA, este întreprindere publică, în sensul 

dispozițiilor prevăzute la art. 2 pnct. 2 lit. b din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un număr de 

3(trei) administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie („administratorii”) este 

temporară şi revocabilă.  

 Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi şi/sau revocaţi de  Adunarea Generală  

a Acţionarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. 

 Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii consiliului de administrație pot 

fi realeși în condițiile legii. 

 Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales din rândul administratorilor pentru o 

durată care nu poate depăşi durata mandatului său de administrator. Preşedintele Consiliului de 

Administraţie nu poate fi director general al societăţii. 

 Consiliul de administratie deleagă  conducerea  societatii, unui director general. Puterea 

de reprezentare a societății revine directorului general. 

                                                                      
Consiliul de administrație este însarcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile 

pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu exceptia celor rezervate de lege pentru 

Adunarea generala a acționarilor. 

 

          Consiliul de administrație are, în principal, urmatoarele atribuții: 

a.) sa stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății; 

b.) să stabilească politicile contabile și de control financiar, să aprobe planificarea financiară și să 

verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial; 

c.) să efectueze selecția, numirea și revocarea directorului general și să stabilească remunerația 

acestuia, cu respectarea prevederilor legale aplicabile; 

d.) să elaboreze în colaborare cu directorul general planul de administrare să-l  prezinte  Adunării 

Generale a Acționarilor spre aprobare și să-l pună în aplicare; 

e.) să supravegheaze activitatea directorului general și să evalueze periodic activitatea acestuia, 

pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în 

funcționarea societății;   

f.) să dispună măsuri în caz de neîndeplinire culpabilă a obiectivelor și criteriilor de performanță, 

stabilite în actul adițional la contractul de mandat al directorului;                                                                        

g.) să exercite atribuțiile care-i revin în calitate de membru al comitetului de audit și/sau al 

comitetului de nominalizare și remunerare, precum și a altor comitete/comisii/grupuri de lucru 

din cadrul Consiliului de Administrație al societății; 

h.)  să întocmească și să prezinte semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, un raport 
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asupra activității de administrare, care include informații cu privire la activitățile operaționale, la 

performanțele financiare  și la raportările contabile semestriale ale societății; 

i.) să întocmească și să prezinte anual, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, un raport al 

comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate 

administratorilor și directorilor în cursul anului financiar; 

j.) supune anual Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, 

bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de buget al societății 

pe anul în curs, în termenele prevăzute de legislația în vigoare; 

k.) în cazul tranzacțiilor mai mari de 10% din valoarea activelor nete sau mai mari de 10% din 

cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, încheiate cu 

administratorii, directorii, cu angajații ori cu o societate controlată de aceștia, se convoacă 

Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea acestor tranzacții. Obligația de convocare 

revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul/soția/rudele/afinii 

până la gradul 4 inclusiv, al persoanelor prevăzute mai sus; 

l.) să informeze în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului 

juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu persoanele prevăzute la lit. k și a cărei 

valoare este sub nivelul prevăzut la lit. k sau cu o altă întreprindere publică sau cu o autoritate 

publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel 

puțin echivalentul în lei a 100000 euro; 

m.) să organizeze, să convoace Adunarea Generala a Acționarilor și să implementeze hotărârile 

acesteia; 

n.) pregătirea riguroasă a ședințelor Consiliului de Administrație, participarea la ședințele 

consiliului, precum și în comitetele de specialitate;                 

o.) să respecte pe toată perioada mandatului toate obligațiile legale și statutare referitoare la 

incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște 

că există sau pot apărea astfel de situații; 

p.) să adopte în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija 

preşedintelui Consiliului de Administraţie, pe pagina proprie de internet a societăţii şi se 

revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai 

a anului în curs.   

 

VI. AȘTEPTĂRI  PRIVIND  CALITATEA  ȘI SIGURANȚA  PRODUSELOR 

ȘI  SERVICIILOR  PRESTATE  DE  SOCIETATEA   

 

 Diversificarea și asigurarea unei planificări riguroase a activității desfășurate de societate, 

în vederea cresterii veniturilor realizate. 

 Furnizarea de servicii care să întrunească așteptările clienților, în condiții de eficiență și 

siguranță. 

 Asigurarea durabilității activității prin inovare, îmbunătățirea proceselor și procedurilor 

de lucru și implicarea tuturor părților interesate. 

VII. AȘTEPTĂRI  ALE AUTORITĂȚII PUBLIE TUTELARE ȘI 

ACȚIONARILOR PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL ȘI 

REDUCERILE DE CHELTUIELI ȘI ALTE ASPECTE ALE AFACERII 

 

 Așteptările autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerile de 

cheltuieli: 

  aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu 

respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice, 

respectarea legislației privind achizițiile publice, respectarea dispozițiilor legale referitoare 

protecția mediului; 

  luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, 

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, a măsurilor pentru prevenirea  înregistrării 

plăților restante către furnizori și implicit înregistrarea de cheltuieli suplimentare (majorări şi 

penalități de întârziere, dobânzi); 
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  îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze consumatorilor 

cu voința de plată redusă; 

  implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, creșterea 

productivității muncii și creșterea performanței societății; 

  măsuri de administrare a infrastructurii; 

 

 Aplicarea și dezvoltarea controlului intern, proces la care participă tot personalul 

societății, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind: 

desfasurarea activitatii în condiții de eficiență și rentabilitate;  

controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății;  

furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor 

implicate în luarea deciziilor în cadrul societatilor și utilizatorilor externi ai informațiilor;  

protejarea patrimoniului;  

conformitatea activității societatii cu reglementarile legale în vigoare, politica și 

procedurile societății;  

  

VIII. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI 

GUVERNANȚEI CORPORATIVE 

 

 Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței 

corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze 

comportamentul etic și profesional al organelor de administrate și conducere. 

1. Profesionalismului. Toate atribuţiile de serviciu care revin administratorului trebuie 

îndeplinite cu maximum de eficienţă şi eficacitate, conform competenţelor deţinute şi în 

cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte reglementările legale. 

2. Imparțialitatea și nediscriminarea. Principiu conform căruia administratorul este 

obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de 

altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției. 

3. Integritate morală. Principiu conform căruia administratorului îi este interzis să 

solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu 

moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o are. 

4. Libertatea gândirii și a exprimării. Principiu conform căruia administratorul poate 

să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor 

moravuri. 

5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea. Principiu conform căruia administratorul în 

exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare. 

6. Deschiderea și transparența. Principiu conform căruia activitățile desfășurate de 

administratori, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor. 

7. Confidențialitatea. Principiu conform căruia administratorul trebuie să garanteze 

confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa. 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, activitatea organelor de administrare trebuie să fie transparentă și 

accesibilă, garantând o bună comunicare. 

 

Director executive, 

Aitai  Marian Florin 

 

 

Întocmit, Sef serviciu 

Androne Ana Elisabeta 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comisiilor de recepție a serviciilor de informare și publicitate  

și a serviciilor de  audit financiar  achiziționate în cadrul Proiectului  

„MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E:  

DN1 - GÂRBOVA DE JOS - GÂRBOVIȚA - GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL ALBA” 

 

 

         Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

         Analizând referatul nr.6257/28 martie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la constituirea Comisiei 

de recepție a serviciilor de informare și publicitate și a serviciilor de  audit financiar   

achiziționate în cadrul Proiectului „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E:DN1 - 

GÂRBOVA DE JOS - GÂRBOVIȚA - GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL ALBA”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

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

organizarea administrativă a teritoriului României; 

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind 

documentele financiar-contabile; 

- Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 

publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia 

aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917 din 12 decembrie 2005, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr. 2861 din 9 octombrie 2009, cu modificările și 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 Comisiilor de recepție a serviciilor de informare și publicitate 

și a serviciilor de audit financiar achiziționate în cadrul Proiectului „MODERNIZARE 

DRUM JUDEȚEAN DJ103E: DN1 - GÂRBOVA DE JOS - GÂRBOVIȚA - GÂRBOVA DE 

SUS, JUDEȚUL ALBA”, în următoarea componenţă: 

1.1 Comisia de recepție a serviciilor de informare și publicitate: 

Membri titulari: 

Gabriela Cristina MOTOC - expert IA, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul 

    administrarea domeniului public şi privat, informatică 

    responsabil administrativ 2 în cadrul proiectului 

Ioan Sorin MAIER  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe, lucrări, întreținere drumuri – Compartimentul  
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administrare drumuri judeţene     

 responsabil tehnic în cadrul proiectului 
Gabriel-Ioan VASIU  - consilier juridic superior, Direcția juridică şi administrație publică 

    - Serviciul juridic-contencios  

    responsabil juridic în cadrul proiectului. 

Membri de rezervă: 

Marilena-Nicoleta MOGA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare bugete - Serviciul accesare 

    şi coordonare proiecte - Compartimentul accesare  proiecte  

    responsabil administrativ 1 în cadrul proiectului 

Eugen DOBRA  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  

    contabilitate-financiar 

    responsabil financiar în cadrul proiectului 

 

1.2 Comisia de recepție a serviciilor de audit financiar : 

Membri titulari: 

Eugen DOBRA  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  

    contabilitate-financiar 

    responsabil financiar în cadrul proiectului 

Marilena-Nicoleta MOGA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare bugete - Serviciul accesare  

    şi coordonare proiecte - Compartimentul accesare  proiecte  

    responsabil administrativ 1 în cadrul proiectului 

 Gabriel-Ioan VASIU  - consilier juridic superior, Direcția juridică şi administrație publică 

    - Serviciul juridic-contencios  

    responsabil juridic în cadrul proiectului. 

Membri de rezervă: 

Gabriela Cristina MOTOC - expert IA, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea domeniului public şi privat, informatică 

    responsabil administrativ 2 în cadrul proiectului 

Ioan Sorin MAIER  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe, lucrări, întreținere drumuri – Compartimentul  

    administrare drumuri judeţene     

    responsabil tehnic în cadrul proiectului 

 

         Art. 2. (1) Membrii comisiilor de recepţie nominalizaţi la art. 1 au obligaţia să confirme 

prin semnătură pe documentele de recepţie (Proces verbal de recepţie a serviciilor – anexa la 

Dispoziţie) prestarea serviciilor, după ce verifică în mod amănunţit dacă preţul, cantitatea şi 

calitatea serviciilor prestate corespund cu datele din documentele justificative. 

       (2) În cazul în care la recepţia serviciilor achiziţionate se constată nepotriviri 

cantitative şi calitative faţă de datele cuprinse în documentele însoţitoare, precum şi alte indicii 

cu privire la calitatea serviciilor prestate, comisia de recepţie menţionează şi înregistrează 

diferenţele existente. 

         Art. 3. Prevederile prezentei dispoziţii se completează cu prevederile din Procedura 

operaţională privind recepţia stocurilor, mijloacelor fixe şi serviciilor achiziţionate. 

          

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate în cadrul comisiei, Direcţiei 

juridică şi administrație publică, Direcției dezvoltare și bugete, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului și Biroului resurse umane din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

                  Avizat pentru legalitate, 

                  PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Ion DUMITREL              Vasile BUMBU 

 

Nr. 218 

Alba Iulia, 28 martie 2018  
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Anexa la Dispoziția Președintelui 

Consiliului Județean Alba nr. 218/28 martie 2019 

 

                   Achizitor                                                                                          

      UAT JUDEȚUL ALBA              
                                                                                             

                                                                                                        

       

 

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A SERVICIILOR 

Nr. ........ din ................ 

................. (denumirea serviciilor), prestate în cadrul contractului de servicii de ……………….. 

nr. ....... din data .........., 

 

încheiat între UAT JUDEȚUL ALBA prin Consiliul Județean Alba, în calitate de Beneficiar, şi 

........................................................................................................................... , în calitate de 

Prestator 

 Comisia de recepţie constituită prin Dispoziția nr. ........... din data .................... a 

Președintelui Consiliului Județean Alba a procedat astăzi....................... (data) la recepţia 

serviciilor ce au făcut obiectul contractului de servicii menționat mai sus, având o valoare de 

........................... lei la care se adaugă ........................... lei TVA şi a fost formată din:  

 

  (nume şi prenume) 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

 

 La recepţia serviciilor a participat din partea Prestatorului.................................(nume şi 

prenume) în calitate de reprezentant legal al ................................................ (denumirea 

prestatorului). 

 Comisia de recepţie constată şi consemnează că serviciile care au făcut obiectul 

contractului au fost prestate de Prestator cu respectarea cerinţelor, exigenţelor, cantităților şi în 

graficul de timp, prevăzute în contractul de servicii, după cum urmează:  

(descrierea 

serviciilor)............................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

 

 De asemenea, comisia de recepţie constată că Prestatorul şi-a indeplinit toate obligaţiile 

asumate prin contractul încheiat între părţi. 

 

 Valoarea serviciilor prestate este de .......................... lei la care se adaugă TVA ............... 

lei şi corespunde cu preţul înscris în contractul de servicii încheiat între părţi. 

 

 Prezentul proces-verbal, conţinând ....... file a fost încheiat astăzi .................... la sediul 

........................., în ........ exemplare, din care ........... pentru Beneficiar şi unul pentru Prestator. 

 

       Beneficiar         Prestator 

           UAT Județul Alba                                      

 Comisia de recepţie 

  (numele, prenumele şi semnătura) 

.......................................................... 

.......................................................... 

......................................................... 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comisiilor de recepție a serviciilor de informare și publicitate  

și a serviciilor de  audit financiar  achiziționate în cadrul Proiectului  

„CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN DJ107K: GALDA DE JOS - MESENTEA - 

BENIC - ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA, km 17+700 – 23+700”  

 

 

          Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

          Analizând referatul nr. 6256/28 martie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la constituirea Comisiei 

de recepție a serviciilor de informare și publicitate și a serviciilor de  audit financiar   

achiziționate în cadrul Proiectului „CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN DJ107K: 

GALDA DE JOS - MESENTEA - BENIC - ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA, km 17+700 – 

23+700” ; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind 

documentele financiar-contabile; 

- Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 

publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia 

aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917 din 12 decembrie 2005, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr. 2861 din 9 octombrie 2009, cu modificările și 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 Comisiilor de recepție a serviciilor de informare și publicitate 

și a serviciilor de audit financiar achiziționate în cadrul Proiectului „CONSOLIDARE CORP 

DRUM JUDEȚEAN DJ107K: GALDA DE JOS - MESENTEA - BENIC - ÎNTREGALDE, 

JUDEȚUL ALBA, km 17+700 – 23+700”, în următoarea componenţă: 

1.1 Comisia de recepție a serviciilor de informare și publicitate: 

Membri titulari: 

Marilena-Nicoleta MOGA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare bugete - Serviciul accesare 

    şi coordonare proiecte - Compartimentul accesare  proiecte  

    responsabil administrativ 1 în cadrul proiectului 

Floare PERȚA  - șef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe, lucrări, întreținere drumuri 

    responsabil tehnic  în cadrul proiectului 
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Gabriel-Ioan VASIU  - consilier juridic superior, Direcția juridică şi administrație publică 

    - Serviciul juridic-contencios  

    responsabil juridic în cadrul proiectului. 

Membri de rezervă: 

Gabriela Cristina MOTOC - expert IA, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul 

    administrarea domeniului public şi privat, informatică 

    responsabil administrativ 2 în cadrul proiectului 

Ioan POPA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  

    contabilitate-financiar 

    responsabil financiar în cadrul proiectului 
1.2 Comisia de recepție a serviciilor de audit financiar : 

Membri titulari: 

Ioan POPA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  

    contabilitate-financiar 

    responsabil financiar în cadrul proiectului 
Gabriela Cristina MOTOC - expert IA, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul 

    administrarea domeniului public şi privat, informatică 

    responsabil administrativ 2 în cadrul proiectului 

Gabriel-Ioan VASIU  - consilier juridic superior, Direcția juridică şi administrație publică 

    - Serviciul juridic-contencios  

    responsabil juridic în cadrul proiectului  

Membri de rezervă: 

Marilena-Nicoleta MOGA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare bugete - Serviciul accesare 

    şi coordonare proiecte - Compartimentul accesare  proiecte  

    responsabil administrativ 1 în cadrul proiectului 

Floare PERȚA  - șef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe, lucrări, întreținere drumuri 

    responsabil tehnic  în cadrul proiectului 

         Art. 2. (1) Membrii comisiilor de recepţie nominalizaţi la art. 1 au obligaţia să confirme 

prin semnătură pe documentele de recepţie (Proces verbal de recepţie a serviciilor – anexa la 

Dispoziţie) prestarea serviciilor, după ce verifică în mod amănunţit dacă preţul, cantitatea şi 

calitatea serviciilor prestate corespund cu datele din documentele justificative. 

       (2) În cazul în care la recepţia serviciilor achiziţionate se constată nepotriviri 

cantitative şi calitative faţă de datele cuprinse în documentele însoţitoare, precum şi alte indicii 

cu privire la calitatea serviciilor prestate, comisia de recepţie menţionează şi înregistrează 

diferenţele existente. 

         Art. 3. Prevederile prezentei dispoziţii se completează cu prevederile din Procedura 

operaţională privind recepţia stocurilor, mijloacelor fixe şi serviciilor achiziţionate. 

          

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor desemnate în cadrul comisiei, Direcţiei 

juridică şi administrație publică, Direcției dezvoltare și bugete, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului și Biroului resurse umane din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

  

                        Avizat pentru legalitate, 

                  PREŞEDINTE               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Ion DUMITREL                 Vasile BUMBU   
 

 

 

 

Nr. 219 

Alba Iulia, 28 martie 2018 
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Anexa la Dispoziția Președintelui 

Consiliului Județean Alba nr. 219/28 martie 2019 

 

                   Achizitor                                                                                          

      UAT JUDEȚUL ALBA    
 

 

 

       

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A SERVICIILOR 

Nr. ........ din ................ 

................. (denumirea serviciilor), prestate în cadrul contractului de servicii de ……………….. 

nr. ....... din data .........., 

 

încheiat între UAT JUDEȚUL ALBA prin Consiliul Județean Alba, în calitate de Beneficiar, şi 

........................................................................................................................... , în calitate de 

Prestator 

 Comisia de recepţie constituită prin Dispoziția nr. ........... din data .................... a 

Președintelui Consiliului Județean Alba a procedat astăzi....................... (data) la recepţia 

serviciilor ce au făcut obiectul contractului de servicii menționat mai sus, având o valoare de 

........................... lei la care se adaugă ........................... lei TVA şi a fost formată din:  

 

  (nume şi prenume) 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

 

 La recepţia serviciilor a participat din partea Prestatorului.................................(nume şi 

prenume) în calitate de reprezentant legal al ................................................ (denumirea 

prestatorului). 

 Comisia de recepţie constată şi consemnează că serviciile care au făcut obiectul 

contractului au fost prestate de Prestator cu respectarea cerinţelor, exigenţelor, cantităților şi în 

graficul de timp, prevăzute în contractul de servicii, după cum urmează:  

(descrierea 

serviciilor)............................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

 

 De asemenea, comisia de recepţie constată că Prestatorul şi-a indeplinit toate obligaţiile 

asumate prin contractul încheiat între părţi. 

 Valoarea serviciilor prestate este de .......................... lei la care se adaugă TVA ............... 

lei şi corespunde cu preţul înscris în contractul de servicii încheiat între părţi. 

 Prezentul proces-verbal, conţinând ....... file a fost încheiat astăzi .................... la sediul 

........................., în ........ exemplare, din care ........... pentru Beneficiar şi unul pentru Prestator. 

 

       Beneficiar         Prestator 

           UAT Județul Alba                                      

 Comisia de recepţie 

  (numele, prenumele şi semnătura) 

.......................................................... 

.......................................................... 

......................................................... 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba  

domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA,  

în perioada 1-4 aprilie 2019  

 

 

    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

  Având în vedere prevederile: 

  - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 60/28 martie 2019 privind aprobarea 

Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Alba din România şi Departamentul Rhône - Regiunea 

Ron-Alpi din Republica Franceză; 

 - Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 217/28 martie 2019 cu privire 

la aprobarea deplasării și participării reprezentanţilor Judeţului Alba la o vizită oficială în 

Departamentul Rhône, Franţa, pentru a semna Înţelegerea de Cooperare între Judeţul Alba din 

România şi Departamentul Rhône - Regiunea Ron-Alpi din Republica Franceză; 

 Luând în considerare Invitaţia adresată Președintelui Consiliului Județean Alba - domnul 

Ion Dumitrel de către Preşedintele Consiliului Departamental Rhône, Franţa - domnul 

Christophe Guilloteau privind participarea la o vizită oficială în Departamentul Rhône, Franţa, 

pentru a semna Înţelegerea de Cooperare între Judeţul Alba din România şi Departamentul 

Rhône - Regiunea Ron-Alpi din Republica Franceză (înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 6203/28 martie 2019);  

 Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f,  precum și ale art. 107 alin. 2 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic  

În perioada 1-4 aprilie 2019 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA, cu excepţia atribuţiilor de 

reprezentare aferente participării la vizita oficială în Departamentul Rhône, Franţa. 

 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina 

de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnilor 

vicepreşedinţi Dumitru Fulea şi Marius Nicolae Haţegan,  direcţiilor și serviciilor, Biroului 

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

 

                  Avizat pentru legalitate, 

           PREŞEDINTE                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     ION DUMITREL                 Vasile BUMBU 

 

 

  

Nr.  220 

Alba Iulia, 29 martie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei de director medical  

interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, de către domnul Cristian RUGEANU 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 5418 din 19 martie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la 

încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei de director medical interimar al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, de către domnul Cristian RUGEANU.  

      Luând în considerare prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba 

nr. 176/7 februarie 2019 cu privire numirea domnului Cristian RUGEANU, în funcția de 

director medical  interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

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. 177 alin 5 și alin. 6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, 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. Încetează exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de director medical interimar 

al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, de către domnul Cristian RUGEANU - medic primar, 

începând cu data de 1 aprilie 2019. 

Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în condiţiile şi în termenele prevăzute de 

art. 266-275 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, domnului Cristian 

RUGEANU, Direcţiei juridică şi administraţie publică şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

              Avizat pentru legalitate, 

              PREŞEDINTE,      SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                 Ion DUMITREL                          Vasile BUMBU 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 307 

Alba Iulia, 29 martie  2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la numirea doamnei Silvia SĂVUŢ,  

în funcţia de director medical interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 5441 din 20 martie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la numirea 

doamnei Silvia SĂVUŢ pentru a exercita cu caracter temporar funcţia de director medical 

interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. 

- adresa nr. 734 din 18 martie 2019 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, cu privire la 

propunerea de numire a directorului medical interimar, până la ocuparea funcţiei prin concurs. 

  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. 177 alin 5 și alin. 6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 39 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 38 alin. 3 lit. c coroborat cu prevederile de la Cap. I subpunctul 1.4. al anexei nr. 

II, din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 8 și punctul D din Anexa 2 a Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de 

muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă 

prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017  privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia 

ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială”, aprobat prin H.G. nr. 

153/2018. 

- Ordinului nr. 921/2006 al ministrului sănătății publice pentru stabilirea atribuțiilor 

comitetului director din cadrul spitalului public; 

 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. Numesc, începând cu data de 1 aprilie 2019, în funcţia de director medical 

interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, pe doamna Silvia SĂVUŢ – medic primar, 

până la ocuparea postului prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni. 

Art. 2. Stabilesc drepturile salariale ale doamnei Silvia SĂVUŢ, pe perioada exercitării 

funcției de director medical interimar, după cum urmează: salariul de bază în cuantum de 16735 

lei și spor pentru condiţii deosebit de periculoase, în cuantum de 8368 lei. 

Art. 3. (1) Se acordă, o  indemnizaţie de hrană lunară, în cuantum de 347 lei, doamnei 

Silvia SĂVUŢ - pe perioada exercitării funcției de director medical interimar al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud. 

(2) Indemnizația de hrană prevăzută la alin. 1 se acordă proporţional cu timpul 

efectiv lucrat în luna anterioară. 



 

123 

Art. 4. Pe perioada exercitării funcției de director medical interimar doamna Silvia 

SĂVUŢ îndeplinește atribuțiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 921/2006 

pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public. 

Art. 5. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în condiţiile şi în termenele prevăzute de 

art. 266-275 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, doamnei Silvia 

SĂVUŢ, Direcţiei juridică şi administraţie publică şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.      

                 

 

                                                                                               Avizat pentru legalitate, 

              PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                 Ion DUMITREL                             Vasile BUMBU 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 308 

Alba Iulia, 29 martie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE   DISPOZIŢIE 

privind modificarea componenţei Comisiei paritare  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba stabilită prin  

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 651 din 24 noiembrie 2017 cu 

modificările şi completările ulterioare    

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

 - referatul nr. 5699 din 22 martie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la înlocuirea 

unui membru al Comisiei paritare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba.  

 - adresa nr. 19 din 19 martie 2019 a Sindicatului aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba – AS Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba nr. 5444 din 20 

martie 2019. 

 Luând în considerare prevederile 

- Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 651 din 24 noiembrie 2017 
privind constituirea Comisiei paritare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

- Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 161 din 29 iunie 2018 privind 

modificarea componenţei Comisiei paritare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba stabilită prin Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 651 din 24 

noiembrie 2017. 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 73 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 3-6 şi art. 15 din H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a 

comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective 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. Dispun înlocuirea domnului Pavel BORA, consilier grad profesional superior la 

Direcția dezvoltare şi bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă – 

Compartimentul programe și guvernanța corporativă, desemnat de Sindicatul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba – AS Alba în calitate de membru în Comisia paritară 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, cu doamna Petruta Rodica 

TODEA- consilier grad profesional superior la Direcția dezvoltare şi bugete - Serviciul buget 

venituri - Compartimentul buget, desemnată de Sindicatului aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba – AS Alba. 

 Art. 2. Articolul 1 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 651 din 24 

noiembrie 2017, se modifică în mod corespunzător.  

  Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, doamnei Petruta Rodica TODEA, domnului Pavel 

BORA, Sindicatului aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba – AS Alba, Comisiei 

paritare, 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. 311 

Alba Iulia,  29 martie 2019  
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ORDINUL NR. 126 

privind constituirea Comisiei de verificare a modului în care au fost salubrizate  

cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi,  

pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari 

 

 

 Prefectul judeţului Alba, Dănuț - Emil HĂLĂLAI; 

Având în vedere Referatul nr. 4124/10/G/SC/04.03.2019 de aprobare a constituirii 

comisiei mixte; 

 Văzând Adresa nr. 80029/25.02.2019 a Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă 

din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor privind "Programul acţiunii de verificare a modului 

în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în 

localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari"; 

 Ținând cont de prevederile următoarelor acte normative: Legea Apelor nr. 107/1996 cu 

modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 

195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea 

Guvernului României nr. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de 

Mediu, cu modificările ulterioare; Hotărârea Guvernului Românie nr. 557/2016 privind 

managementul tipurilor de risc; Ordinului comun nr. 1422/192/2012 emis de către Ministerul 

Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Regulamentului 

privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice 

periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi 

poluări marine în zona costieră; Ordonanţa Guvernului României nr. 21/2002 privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 515/2002;  

          Luând în considerare Adresa nr. 1255/07.03.2019 a Sistemului de Gospodărire a Apelor 

Alba; Adresa nr. 456/SCJ Alba/05.03.2019 a Serviciului Comisariatul Judeţean Alba al Gărzii  

Naţionale de Mediu; Adresa nr. 578/08.03.2019 a Gărzii Forestiere Județene Alba; 

 În temeiul art. 26 şi art. 27 din Legea nr. 340/2004*** Republicată privind prefectul şi  

instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul 

 

O R D I N 

 

Art. I Se constituie Comisia de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile 

de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea 

secţiunilor de scurgere a apelor mari, în următoarea componenţă: 

 

- Jurca Marius Gigel, Instituţia Prefectului – Judeţul Alba; 

- Popa Nicolae, Instituţia Prefectului – Judeţul Alba; 

- Parfene Victor, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- Milășan Andreeea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- Costea Timotei, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- Oţel Teodor, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- Jidveian Alexandru, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- Avram Doru, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- Safta Costel, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 
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- Ciungan Cosmin, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- Pantea Claudiu, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- Buzgariu Constantin, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba;  

- Pricop Luminița, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba;  

- Munteanu Dănuţ, Serviciul Comisariatul Judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de Mediu; 

- Komaromi Roza, Serviciul Comisariatul Judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de Mediu; 

- Stoia Mircea, Serviciul Comisariatul Judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de Mediu; 

- Adam Paraschiva, Serviciul Comisariatul Judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de Mediu; 

- Dăneţ Marcel, Serviciul Comisariatul Judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de Mediu; 

- Constantinescu Ioana, Serviciul Comisariatul Judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de Mediu; 

- Crişan Carmen, Serviciul Comisariatul Judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de Mediu; 

- Stan Roniţa, Serviciul Comisariatul Judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de Mediu; 

- Stan Vasile, Serviciul Comisariatul Judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de Mediu; 

- Trifu Mircea, Serviciul Comisariatul Judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de Mediu; 

- Zdrânc Flavia, Serviciul Comisariatul Judeţean Alba al Gărzii  Naţionale de Mediu; 

- Oargă Gheorghe, Garda Forestieră Judeţeană Alba; 

- Mărcuș Mircea, Garda Forestieră Judeţeană Alba. 

 

 Art. II Comisia îşi va desfăşura activitatea în perioada 18.03.2019-30.04.2019, sub 

coordonarea domnului Traian Matiș, director la Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, în 

calitate de șef al Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de 

inundații.   

 

 Art. III Programul inițial al acțiunilor de verificare a modului în care au fost salubrizate 

cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru 

asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, este prezentat în Anexa 1 și face parte integrantă 

din prezentul ordin. Programul poate suferi modificări în funcție de condițiile climaterice sau alte 

situații deosebite. 

 

 Art. IV Deficienţele constatate, însoţite de măsuri şi responsabilităţi vor face obiectul 

unui proces verbal elaborat de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba şi aprobat de către 

Prefectul judeţului Alba în calitatea sa de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Alba. 

 

Art. V Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba va transmite procesul verbal Centrului 

Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor până cel târziu la 

data de 10.05.2019. 

 

 Art. VI Serviciul Dezvoltare Economică, Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, 

Afaceri Europene, Situaţii de Urgenţă va comunica prezentul ordin instituțiilor și persoanelor 

nominalizate la art. I. 

De asemenea, ordinul se va afișa pe site-ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba și va fi 

publicat în Monitorul Oficial al județului Alba. 

         

 

                  Alba Iulia, 11 martie 2019 

 

                                                        p. Prefect, 

                                                           Subprefect 

                                                     Monica POPESCU 

 

                                                                                          Avizat  pentru legalitate,                                                                                                                                                                          

                                                                                                                Şef serviciu 

                                                                                      cons. jur. Ovidiu CAZACU 
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       ANEXA NR. 1 

 

 

Programul acțiunilor de verificare a modului în care au fost salubrizate 

cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru 

asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari – Județul Alba 

 

 

 

Data Bazinul hidrografic Mureș Bazinul hidrografic Arieș 

19.03.2019 Cugir, Șibot  

20.03.2019 Valea Lungă, Cenade  

21.03.2019 Alba Iulia  

26.03.2019 Hopârta, Fărău Albac, Horea  

27.03.2019 Ocna Mureș, Noșlac Arieșeni, Gîrda de Sus, Scărișoara 

28.03.2019 Lunca Mureșului, Unirea Cîmpeni, Sohodol 

01.04.2019 Cricău, Ighiu  

02.04.2019 Zlatna, Meteș Abrud, Roșia Montană 

03.04.2019 Șugag, Săsciori  

04.04.2019 Sebeș, Daia Română Vadu Moților, Poiana Vadului 

08.04.2019 Teiuș, Stremț  

09.04.2019 Blaj, Cergău  

10.04.2019 Bucerdea Grânoasă, Crăciunelu de Jos Sălciua 

11.04.2019 Sîncel, Șona Bistra, Lupșa 

15.04.2019 Vințu de Jos, Blandiana Baia de Arieș 

16.04.2019 Aiud, Mirăslău Ocoliș, Poșaga 

17.04.2019 Cîlnic, Gîrbova Avram Iancu, Vidra 

18.04.2019 Pianu, Săliștea Bucium 

22.04.2019 Jidvei, Cetatea de Baltă Rimetea 

23.04.2019 Galda de Jos, Întregalde  
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ORDIN  Nr. 132/ 14 martie 2019   

privind actualizarea componenței  nominale a  

Colegiului Prefectural al Judeţului Alba  

 

Prefectul județului Alba; 

Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr.340/2004 republicată, privind prefectul 

şi instituţia prefectului, prevederile art. 12 din H.G. nr.460/2006 pentru aplicarea unor 

prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, modificările intervenite 

la nivelul conducerii unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 

autorităţi ale administraţiei publice centrale organizate în judeţ; 

Având în vedere Referatul nr.12/4158/04.03.2019, al Serviciul dezvoltare economică, 

conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situații de urgență, pentru 

aprobarea Ordinului prefectului județului Alba privind modificarea  componenței nominale a 

Colegiului Prefectural al Județului Alba;  

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 Se actualizează componența nominală a Colegiului Prefectural al Judeţului Alba în 

conformitate cu  Anexa care este parte integrantă la prezentul ordin.  

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul nr. 396 din 6 decembrie 

2018 al Prefectului Judeţului Alba privind componența nominală a Colegiului prefectural îşi 

încetează aplicabilitatea. 

Art. 3. Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, 

conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene şi situaţii de urgenţă membrilor 

Colegiului prefectural, va fi dat spre publicare în Monitorul Oficial al Județului Alba și se va 

afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului – Județul Alba. 

Prefect 

Dănuț-Emil Hălălai 

                  Contrasemnează 

          Subprefect 

         Monica Popescu 

 

                                                                                                  Avizat pentru legalitate,                                                                                           

                                                                                                             p. Șef serviciu, 

                                                                                                                    Albu Mihaela Maria 

                                                                                                                          Consilier juridic 

Alba Iulia, 14 martie 2018. 

Nr. 132  
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ANEXĂ LA ORDINUL Nr. 132/ 14 MARTIE 2019   

 (Anexa nr. 1 la Ordinul prefectului județului Alba nr. 132/2019) 

Colegiul Prefectural al Județului Alba 

- Domnul Hălălai Dănuț-Emil, Prefectul județului Alba; 

- Doamna Popescu Monica, Subprefectul județului Alba; 

- Domnul Sinea Dumitru-Alexandru, Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică 

Alba; 

- Doamna Dărămuș Marcela, Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Alba; 

- Domnul Lazea Gheorghe, Director executiv, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană 

Alba; 

- Domnul Clepan Dimitrie Horațiu, Director executiv, Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Alba; 

- Doamna Katona Andrea, Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă Alba; 

- Domnul Drîmbarean Matei, Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, 

Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Alba; 

- Doamna Stânea Florina, Director executiv interimar, Direcţia Judeţeană pentru Sport 

şi Tineret Alba; 

- Doamna Barb Daniela Ștefania, Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor Alba; 

- Domnul Cozuc Flaviu, Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială Alba; 

- Doamna Iacob Maria, Șef administrație, Administrația Județeană a Finanţelor Publice 

Alba; 

- Doamna Tulhină Denisa, Șef birou vamal, Biroul Vamal de Interior Alba; 

- Doamna Puie Silvia, Preşedinte-director general, Casa de Asigurări de Sănătate Alba; 

- Doamna Hondola Felicia, Director executiv, Centrul Judeţean de Plăţi şi Intervenţie 

în Agricultură Alba; 

- Domnul Zdrânc Dorin, Comisar șef, Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de 

Mediu; 

- Domnul Bara Vasile, Director executiv, Oficiul Judeţean pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale Alba; 

- Domnul Ispas Aurel Costică, Director, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare - 

Filiala teritorială; 

- Domnul Boariu Dan, Director executiv, Direcţia Silvică Alba; 

- Domnul Nistor Emil, Comisar şef, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Alba; 

- Domnul Retegan Alexandru, Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Alba; 

- Domnul Suciu Vasile, Inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba; 

- Domnul Dogaru Florin Constantin, Comisar-șef de poliție, împuternicit șef al 

inspectoratului, Inspectoratul de Poliție Județean Alba; 
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- Domnul Guia Adrian Marius, Inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

“Unirea”; 

- Domnul Giurea Marius Claudiu, Inspector sef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

Alba; 

- Domnul Crișan Petru, Șef serviciu, Garda Forestieră Județeană Alba; 

- Domnul Retegan Dorin, Director executiv, Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară Alba; 

- Domnul Cetean Victor Doru, Inspector șef, Inspectoratul Județean în Construcții 

Alba; 

- Domnul David Ciprian Alin, Director executiv, Direcţia Regională de Statistică Alba; 

- Domnul Matiș Traian, Director executiv, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- Domnul Deák Székely Szilárd Levente, Director executiv, Casa Corpului Didactic 

Alba; 

- Doamna Pereş Maria, Director executiv, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea 

Seminţelor şi Materialului Săditor Alba; 

- Doamna Mihăilescu Ionela Maria, Director executiv, Organismul Intermediar 

Regional Centru POS-DRU; 

- Domnul Ciulea Cosmin, Comisar șef, Șef serviciu, Serviciul Județean de Protecție 

Internă Alba; 

- Domnul Berghian Gheorghe, Director executiv, Casa de Cultură a Studenţilor Alba 

Iulia; 

- Domnul Florea Mihai, Director executiv, Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi 

Agrochimice Alba; 

- Domnul Nagyi Sorinel, Inspector coordonator judeţean, Inspectoratul de Stat pentru 

Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Judeţean de Control Alba; 

- Doamna Ileana Botoga, Șef serviciu, Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Alba; 

- Domnul Martoma Sorin, Șef agenţie, Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Alba; 

- Domnul Hondola Liviu, Director, Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj, Secţia Drumuri 

Naționale Alba Iulia;  

- Domnul Luca Nicolae, Șef reprezentanță, Registrul Auto Român, Reprezentanța 

Alba; 

- Doamna Cristina Brașovan, Șef birou, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și 

Consiliere Antidrog Alba. 

 

 

Prefect 

Dănuț-Emil Hălălai 

 

 

                  Contrasemnează 

          Subprefect 

         Monica Popescu 

 

 

                                                                                                  Avizat pentru legalitate,                                                                                           

                                                                                                                      p. Șef serviciu, 

                                                                                                                      Albu Mihaela Maria 

                                                                                                                           Consilier juridic 
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ORDIN  Nr. 133 /14  martie 2019   

privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Alba  

în ședința ordinară din data de 26 martie 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.13/4526/11.03.2019 al Serviciului dezvoltare 

economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situații de urgență, 

pentru aprobarea Ordinului prefectului județului Alba privind convocarea Colegiului 

Prefectural al Județului Alba în ședința ordinară din data de 26 martie 2019; 

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) Legea nr. 340/2004 privind prefectul și 

instituția prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul  

ORDIN:  
Art.1. Colegiul Prefectural al Judeţului Alba, constituit în baza Ordinului nr.132/2019 al 

Prefectului Judeţului Alba, se convoacă în şedinţă ordinară, în data de 26 martie 2019, 

ora 09,00, la sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, sala “Mihai Viteazul”. 

Art.2. Ordinea de zi cuprinde: 

a) Stadiul realizării Programului de ocupare al Agenției Județene pentru Ocuparea 

Forței de Muncă pentru anul 2018 și propunerile pentru anul 2019; 

b) Analiza activității de inspecție socială desfășurată de Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială Alba în anul 2018; 

c) Diverse. 

Art.3. Prezentul ordin va fi comunicat, prin grija Serviciului dezvoltare economică, 

conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, 

membrilor Colegiului prefectural, 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 

                  Contrasemnează 

          Subprefect 

         Monica Popescu 

 

                                                                                                                     Avizat pentru legalitate,                                                                                           

                                                                             p. Șef serviciu, 

                                                                                                                        Albu Mihaela Maria 

                                                                                                                               Consilier juridic 

 

Alba Iulia, 14 martie 2019. 

Nr. 133 
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Nr. 5025/G/SJ/2019          

 

ORDINUL  NR.  141 

Privind stabilirea sediului Biroului Electoral Județean Alba și a unor măsuri 

organizatorice în vederea desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019 

 

 

 Prefectul judeţului Alba, Dănuț - Emil Hălălai; 

 În baza referatului cu nr. 5025/2019 întocmit de Serviciul verificarea legalităţii actelor, 

contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri; 

Având în vedere prevederile: 

o Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

o OUG nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 

alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

o HG. nr. 101/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European 

din anul 2019;     

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului 

republicată în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 460/2006 pentru 

aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului; 

 În temeiul  art. 26 alin. 1 din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul 

 

O R D I N: 

 

Art. 1. Biroul Electoral Judeţean Alba pentru organizarea și desfășurarea alegerilor 

pentru membrii din România în Parlamentul European care vor avea loc în anul 2019 îşi va 

desfăşura activitatea în sediul Palatului administrativ situat în localitatea Alba Iulia, str. I.I.C. 

Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, camera 113. 

Art. 2. Statisticienii, informaticienii şi personalului tehnic auxiliar din cadrul Direcţiei 

regionale de Statistică Alba îşi vor desfăşura activitatea în camera 110 din sediul Palatului 

administrativ. 

Art. 3. Predarea-primirea proceselor verbale privind consemnarea rezultatelor votării din 

partea birourilor electorale ale secțiilor de votare către Biroul Electoral Judeţean Alba se va face 

în sala 100 Mihai Viteazu din sediul Palatului administrativ. 

Art. 4. Paza sediului Biroului Electoral Judeţean Alba, precum şi paza pe timpul 

transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării va fi 

asigurată de Inspectoratul de Jandarmi al Județului Alba împreună cu Inspectoratul de Poliție 

Județean Alba. 

De asemenea Inspectoratul Jandarmi al Județului Alba va asigura paza şi protecţia 

preşedintelui şi membrilor Biroului Electoral Judeţean Alba şi a documentelor prevăzute de lege 

a fi predate către Biroul Electoral Central. 

Art. 5. Direcția Județeană de Telecomunicaţii Speciale Alba va asigura serviciile de 

telefonie specială și de comunicații de voce și date necesare bunei desfăşurări a activităţii 

birourilor electorale din județul Alba. 
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 Art. 6. Instituția Prefectului - Județul Alba împreună cu Consiliul județean Alba asigură 

dotarea tehnico – materială a Biroul Electoral Judeţean Alba. 

Art. 7. Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, urmărirea 

aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin persoanelor 

interesate, Ministerului Afacerilor Interne, Autorităţii Electorale Permanente, Biroului Electoral 

Județean Alba (după constituirea acestuia), se va publica în Monitorul Oficial al județului Alba și 

se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului județul Alba.  

       

Alba Iulia,  21 martie 2019 

 

        

P R E F E C T, 

Dănuț - Emil Hălălai 

                   

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

                  SUBPREFECT, 

   Monica Popescu  

 

 

 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

                                                Șef serviciu,  

                                               cons. jur. Ovidiu Cazacu 
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ORDINUL  NR.  142 

privind stabilirea dimensiunii ştampilei Biroului Electoral Judeţean Alba  

şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare, care vor fi utilizate la alegerile pentru 

membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 

 

 

 Prefectul judeţului Alba; 

 În baza Referatului cu nr. 5026/2019 întocmit de Serviciul verificarea legalităţii actelor, 

contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu, alegeri, 

prin care se propune emiterea unui ordin pentru stabilirea dimensiunilor ștampilelor biroului 

electoral de circumscripție județeană și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare în vederea 

desfăşurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

 Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, ale art. 13 lit. b şi art. 15 alin. (7) din 

Ordonanţa de urgenţă nr. 6/15.02.2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, 

precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 101/27.02.2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna 

organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din 

anul 2019, potrivit cărora instituțiile prefectului asigură confecționarea ștampilelor birourilor 

electorale de circumscripție și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare; 

 Văzând art. 1 - 3 din Hotărârea Guvernului nr. 103/27 februarie 2019 pentru aprobarea 

modelelor ștampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea „VOTAT”, 

care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 

2019; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi 

ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului; 

 În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul  

 

 

O R D I N: 

 

Art. 1. Se stabilește diametrul de 40 mm, ca dimensiune, pentru confecţionarea ştampilei 

Biroului Electoral Judeţean Alba care va fi utilizată la alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European din anul 2019. 

Art. 2. Se stabilește diametrul de 40 mm, ca dimensiune, pentru confecţionarea 

ştampilelor de control ale birourilor electorale ale secțiilor de votare care vor fi utilizate la 

alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.  

Art.  3. Confecționarea ștampilelor se va face ținând cont de modelele stabilite prin art. 1 

- 3 din Hotărârea Guvernului nr. 103/2019, care se vor adapta în mod corespunzător astfel: 

a. pentru ștampila Biroului Electoral Judeţean Alba, conform modelului stabilit în 

Anexa nr. 2 din HG nr. 103/2019; 

b. pentru ștampilele de control ale birourilor electorale ale secțiilor de votare, conform 

modelului stabilit în Anexa 5 din HG nr. 103/2019 şi potrivit numerotării din 

Registrul secţiilor de votare gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă. 
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Art. 4. Termenul limită pentru confecționarea ștampilei Biroului Electoral Județean Alba 

este 27 martie 2019. 

 

Art. 5. Termenul limită pentru confecționarea ștampilelor de control ale birourilor 

electorale ale secțiilor de votare este 17 mai 2019. 

 

Art.   6. Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră. 

 

Art.  7. Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, urmărirea 

aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin către: 

- Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, relaţii publice  

- Ministerul Afacerilor Interne 

- Autoritatea Electorală Permanentă 

- Biroul Electoral Judeţean Alba 

- persoanelor interesate 

- se va publica în Monitorul Oficial al judeţului Alba 

- se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba 

 

 

Alba Iulia,  21 martie 2019 

 

 

 

PREFECT, 

Dănuț Emil HĂLĂLAI 

 

           

                  Contrasemnează: 

                   Subprefect 

                 Monica POPESCU 

 

 

 

 

 

AVIZAT,                                                                                                                                                

ȘEF SERVICIU                                                                                                               

  OVIDIU CAZACU                                                                                                       

 

  



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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