
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

AL JUDEȚULUI ALBA 
NOIEMBRIE 2018 

I. HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 
II. DISPOZIȚII EMISE DE PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 
III. ORDINE EMISE DE PREFECTUL JUDEȚULUI ALBA  

Anul XXV Nr. 11/2018 

I.    HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

II.  DISPOZIȚII EMISE DE PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

III. ORDINE EMISE DE PREFECTUL JUDEȚULUI ALBA 

APRILIE 

Anul XXVI Nr. 4 



 

2 

 
CUPRINS 

I. HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 
 

1. Hotărârea nr. 76/12 aprilie 2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa „extraordinarăˮ a 
Consiliului Judeţean Alba, din data de 12 aprilie 2019 ......................................................................... 7 

2. Hotărârea nr. 77/12 aprilie 2019 privind aprobarea unui Proces verbal de vecinătate pentru un 
imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul Alba .................................. 10 

3. Hotărârea nr. 78/12 aprilie 2019 privind actualizarea chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere 
pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba 
Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba ............................... 12 

4. Hotărârea nr. 79/12 aprilie 2019 privind  aprobarea Acordului de cooperare pentru 
implementarea proiectului de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările 
cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție Județean 
Alba” încheiat între UAT - JUDEŢUL ALBA prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Alba ...................................................................................................................................... 14 

5. Hotărârea nr. 80/12 aprilie 2019 privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT - 
Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în 
vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2019 ................................................................ 30 

6. Hotărârea nr. 81/12 aprilie 2019 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de 
Persoane,  în vederea organizării activităţilor în cadrul Proiectului „Educație pentru prevenirea 
traficului de persoane” ........................................................................................................................ 43 

7. Hotărârea nr. 82/12 aprilie 2019 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea 
organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi), 
„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar 
băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete) .......................................................................................................... 50 

8. Hotărârea nr. 83/12 aprilie 2019 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea 
organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog” .................................................... 65 

9. Hotărârea nr. 84/12 aprilie 2019 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” 
al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor” 75 

10. Hotărârea nr. 85/12 aprilie 2019 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în 
vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” ......................................... 82 

11. Hotărârea nr. 86/12 aprilie 2019 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea 
reprezentării Judeţului Alba la Campionatul  Mondial pentru provocarea tehnologiei „Inspiraţie şi 
recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei” FIRST Tech Challenge World Championship Detroit, SUA ... 89 

12. Hotărârea nr. 87/12 aprilie 2019 privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din 
judeţul Alba, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România ............................................... 94 



 

3 

13. Hotărârea nr. 88/12 aprilie 2019 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Societății „Parcul Industrial Cugir” SA, pentru anul 2019 ................................................................. 96 

14. Hotărârea nr. 89/12 aprilie 2019 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, pentru anul 2019 .................................................... 97 

15. Hotărârea nr. 90/12 aprilie 2019 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi 
a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în 
anul 2019 ............................................................................................................................................. 98 

16. Hotărârea nr. 91/12 aprilie 2019 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - 
teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se 
încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2019 106 

17. Hotărârea nr. 92/12 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, 
bugetului local al Judeţului Alba,  a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2019 108 

18. Hotărârea nr. 93/12 aprilie 2019 cu privire la acordarea unui mandat special,  reprezentantului 
Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” 
SA ...................................................................................................................................................... 113 

19. Hotărârea nr. 94/12 aprilie 2019 privind aprobarea predării temporare în administrare Consiliul 
local al comunei Mihalț a unui tronson din drumul județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu –
Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș,  aflat  în intravilanul localității Mihalț, în vederea 
realizării de lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare ........................................... 115 

20. Hotărârea nr. 95/25 aprilie 2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa „ordinarăˮ a 
Consiliului Judeţean Alba, din data de 25 aprilie 2019 ..................................................................... 122 

21. Hotărârea nr. 96/25 aprilie 2019 privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței 
„ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 28 martie 2019 ................................................. 125 

22. Hotărârea nr. 97/25 aprilie 2019 privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței 
„extraordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 12 aprilie 2019 ......................................... 147 

23. Hotărârea nr. 98/25 aprilie 2019 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de 
funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia ....................................................................... 187 

24. Hotărârea nr. 99/25 aprilie 2019 privind actualizarea chiriei şi prelungirea perioadei de 
închiriere pentru două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29  mp, situate la subsolul 
imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a 
Judeţului Alba ................................................................................................................................... 189 

25. Hotărârea nr. 100/25 aprilie 2019 privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii 
private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba
 ........................................................................................................................................................... 191 

26. Hotărârea nr. 101/25 aprilie 2019 cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a 
managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2018 ................................... 194 

27. Hotărârea nr. 102/25 aprilie 2019 cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a 
managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe anul 2018 .......................................... 196 

28. Hotărârea nr. 103/25 aprilie 2019 cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a 
managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2018 ................................. 198 



 

4 

29. Hotărârea nr. 104/25 aprilie 2019 cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a 
managementului la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, pe anul 2018 .................................. 200 

30. Hotărârea nr. 105/25 aprilie 2019 cu privire la modificarea art. 5  al Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba nr. 311/ 27 noiembrie 2018 privind aprobarea implementării Proiectului „Team-UP: 
Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” aprobat spre finanțare în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 
Prioritatea de investiție 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, 
inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte 
POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS.4.5, 4.14 - Reducerea numărului de copii și tineri 
plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali, Cod SMIS 2014+: 127169 ...... 202 

31. Hotărârea nr. 106/25 aprilie 2019 privind aprobarea implementării Proiectului „VENUS - 
Împreună pentru o viață în siguranță” aprobat spre finanțare în cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul 
tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, 
Obiectivul specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin 
furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate 
nevoilor specifice, Apel de proiecte POCU/465/4/4/128038, Cod SMIS 2014+: 128038 ............... 204 

32. Hotărârea nr. 107/25 aprilie 2019 privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018 ..................................... 206 

33. Hotărârea nr. 108/25 aprilie 2019 privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul I al anului 2019 ..... 211 

34. Hotărârea nr. 109/25 aprilie 2019 pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean 
Alba nr. 28/11 februarie 2019 privind aprobarea valorificării unui volum de 66 mc lemn din specia 
plop proveniți din tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului județean DJ 704 A: DN 7 
(Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeşel) ............................ 224 

35. Hotărârea nr. 110/25 aprilie 2019 cu privire la propunerea  candidaţilor pentru funcţiile de 
administratori ai Consiliului de Administraţie al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba”SA și 
acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor 
la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA .......................................................................... 226 

36. Hotărârea nr. 111/25 aprilie 2019 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Judeţean 
Alba nr. 178/6 iunie 2017 cu privire la cuprinderea spaţiilor aferente etajului I al clădirii  situate în 
orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în Inventarul domeniului public al 
Județului Alba, în vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate şi anexei Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 191/28 iunie 2018 privind modificarea Inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al Județului Alba,  prin renumerotarea unor poziţii care au completat acest 
inventar .............................................................................................................................................. 228 

37. Hotărârea nr. 112/25 aprilie 2019 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 
duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Ursaleș Traian Nicolae ............... 230 

 

II. DISPOZIȚII EMISE DE PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 
 



 

5 

1. Dispoziția nr. 314/8 aprilie 2019 privind delegarea exercitării atribuţiilor Arhitectului Şef,  
domnului Victor Secară - consilier superior în cadrul Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, în 
perioada 15 aprilie 2019 -19 aprilie 2019 ......................................................................................... 232 

2. Dispoziția nr. 315/9 aprilie 2019 cu privire la constituirea Comitetului de securitate și sănătate în 
muncă la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba ......................................... 233 

3. Dispoziția nr. 316/9 aprilie 2019 privind stabilirea programului de lucru al personalului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și al managerilor instituţiilor publice de 
cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba, pentru recuperarea zilei de 30 aprilie 2019 ....... 235 

4. Dispoziția nr. 317/9 aprilie 2019 privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință 
„extraordinară”, în ziua de 12 aprilie 2019 ....................................................................................... 237 

5. Dispoziția nr. 321/12 aprilie 2019 cu privire la numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea  postului contractual vacant de inspector de 
specialitate, gradul I la Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism - Compartimentul autorizare, 
disciplina în construcţii, cadastru, GIS din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba, organizat în data de 13 mai 2019 ............................................................................................. 239 

6. Dispoziția nr. 322/12 aprilie 2019 privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Alba domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA, în ziua de 15 aprilie 2019 .. 241 

7. Dispoziția nr. 323/16 aprilie 2019 privind modificarea componenţei Comisiei de selecție, a 
candidaților pentru Consiliul de Administrație al Societății  „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 
stabilită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 469/18 decembrie  2018 ........ 242 

8. Dispoziția nr. 324/16 aprilie 2019 cu privire la desemnarea persoanelor responsabile cu realizarea 
interviului pentru ocuparea prin transfer la cerere, a unei  funcții publice de execuție, vacante, din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, din data de 10 mai 2019 ................. 244 

9. Dispoziția nr. 325/16 aprilie 2019 cu privire la  numirea Comisiei de recepţie finală pentru 
investiţia „Consolidare terasamente şi asigurarea stabilităţii versanţilor pe drumul judeţean DJ 705: 
limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), de la km. 43 + 228 – 
km. 43 + 263 şi de la km. 44 + 428 – km. 44 + 463, judeţul Alba” .................................................. 245 

10. Dispoziția nr. 326/16 aprilie 2019 privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Alba domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA, în zilele de 17 şi 19 aprilie 
2019 ................................................................................................................................................... 247 

11. Dispoziția nr. 327/16 aprilie 2019 privind completarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Alba nr. 212/19 martie 2019 cu privire la constituirea și stabilirea atribuțiilor Comisiei de 
monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de 
control intern/managerial .................................................................................................................. 248 

12. Dispoziția nr. 328/18 aprilie 2019 privind constituirea și stabilirea atribuțiilor Comisiei de 
evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în 
exercitarea mandatului sau a funcției publice .................................................................................. 249 

13. Dispoziția nr. 329/18 aprilie 2019 privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședința 
„ordinară”, în ziua de 25 aprilie 2019 ............................................................................................... 251 

14. Dispoziția nr. 330/22 aprilie 2019 cu privire la desemnarea unor funcţionari publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  pentru a participa la inspecția în teren 
efectuată de către reprezentanții Camerei de Conturi Alba în cadrul misiunii de audit desfășurată în 
perioada 1 aprilie – 28 mai 2019 ....................................................................................................... 253 



 

6 

15. Dispoziția nr. 331/23 aprilie 2019 privind aprobarea Scrisorii de așteptări  pentru funcția de 
Director  general al Societății „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ SA ............................................... 255 

16. Dispoziția nr. 332/23 aprilie 2019 cu privire la numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de 
soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, 
vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, organizat în data de 20 
mai 2019 ............................................................................................................................................ 261 

17. Dispoziția nr. 333/23 aprilie 2019 privind repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor 
bugetare ale bugetului local al Judeţului Alba,  a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a 
bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 
2019 ................................................................................................................................................... 263 

18. Dispoziția nr. 335/24 aprilie 2019 privind constituirea  Echipei interinstituţională de 
implementare a Strategiei Judeţului Alba în domeniul sănătăţii în perioada 2018-2023 ............ 264 

 

III. ORDINE EMISE DE PREFECTUL JUDEȚULUI ALBA 

 

1. Ordinul nr. 174/12 aprilie 2018 privind constituirea Comisiei mixte de verificare a modului de 
respectare a legislaţiei privind producerea, depozitarea și comercializarea produselor alimentare în 
județul Alba ....................................................................................................................................... 267 

2. Ordinul nr. 176/15 aprilie 2018 privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Alba în 
ședința ordinară din data de 24 aprilie 2019 ..................................................................................... 268 

3. Ordinul nr. 177/15 aprilie 2018 privind actualizarea numărului maxim de posturi, pentru anul 
2019, la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Alba  ............................................. 269 

4. Ordinul nr. 181/18 aprilie 2018 privind reactualizarea Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba 
 ........................................................................................................................................................... 274 

 

 
 
 

 
 

 
 

  



 

7 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa „extraordinarăˮ  
a Consiliului Judeţean Alba, din data de 12 aprilie 2019 

 
 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 317/9 aprilie 2019 privind 
convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „extraordinară”, în ziua de 12 aprilie 2019; 
 - propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 7538/12 aprilie 2019 privind 
completarea ordinii de zi a ședinței „extraordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba din data de 12 aprilie 
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 12 aprilie 2019, care cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  
monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, Piaţa Primăriei, nr. 3, judeţul Alba, 
înscris în CF nr. 1025 Sebeş cu nr. top. 1502, 1503 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Proces verbal de vecinătate pentru un imobil 

situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul Alba  
Inițiator: P. Președinte - Dumitru FULEA, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere 

pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba 
Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru implementarea 

proiectului de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor 
precum şi a capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba” 
încheiat între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Alba 

Inițiatori: Consilierii județeni : Simone ALBANI-ROCCHETTI, Dorin-Gheorghe 
SANDEA, Nicolae ALBU, Nicolae LUCA, Gheorghe FENEȘER, Tudor PONORAN 

5. Proiect de hotărâre aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT - Judeţul Alba, 
prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea 
organizării manifestărilor științifice din anul 2019 

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

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în 
vederea organizării activităţilor în domeniul educației pentru prevenirea traficului de persoane 
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Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Judeţean Alba, în vederea 
organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatului județean de baschet”(liceu băieţi), 
„Campionatului județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” 
(primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete) 

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

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării 
activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog” 

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

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al 
Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor 

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

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea 
organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” 

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

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Judeţean Alba, în vederea 
reprezentării Judeţului Alba la Campionatul  Mondial pentru provocarea tehnologiei „Inspiraţie şi 
recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei” FIRST Tech Challenge World Championship Detroit, SUA 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
12. Proiect de hotărâre privind  acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul 

Alba, aparținând cultelor religioase recunoscute din România 
Inițiatori: Consilierii județeni : Raul Dumitru CHIRIAC, Bogdan Mihai DUMITRU 

Cătălin Răzvan COMȘA, Gheorghe FENEȘER 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii „ 

Parcul Industrial Cugir” SA, pentru anul 2019 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, pentru anul 2019  
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  
15. Proiect de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 
2019 

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

Județul Alba a sumei corespunzatoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la 
bugetul de stat în anul 2019, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata 
pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2019 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local 

al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2019 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
18. 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 HAȚEGAN, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrare Consiliul local 

al comunei Mihalț a unui tronson din drumul județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu –  
Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș,  aflat  în intravilanul localității Mihalț, în vederea 
realizării de lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare 

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

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

 
                        CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 76 
Alba Iulia, 12 aprilie 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 28 
voturi „pentru”. 
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 28  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unui Proces verbal de vecinătate pentru un imobil  

situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul Alba 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Proces verbal de vecinătate pentru un imobil 
situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Proces verbal de 
vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 6728/3 aprilie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea beneficiarilor Morar Gabriel-Silviu, Morar Marius în calitate de proprietari,  
privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Întregalde, sat 
Modoleşti, nr. 44, intravilan, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate 
publică a Judeţului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6449/01 aprilie 
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 Modoleşti, nr. 44, identificat prin CF  nr. 70464 şi CF nr. 70187 

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. f 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, cu imobilul înscris 
în CF nr. 70464 Întregalde cu nr. top. 412 şi cu parte din imobilul înscris în CF nr. 70187 Intregalde 
cu nr. top. 413/1, 413/2, 423/1, situate administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti nr. 44, 
judeţul Alba, care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - 
Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I 
(Bârleşti), solicitat pentru eliberarea titlului de proprietate, prezentat în anexa - parte integrantă a 
prezentei hotărâri.  

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

Art. 3. 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: 
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Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică şi administraţie 
publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 77 
Alba Iulia, 12 aprilie 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 28 
voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 28  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
 
 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 77/12 aprilie 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 actualizarea chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere pentru spaţiul în suprafaţă 

utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. 
Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba 

 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind actualizarea chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere 
pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba 
Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea chiriei şi prelungirea 
perioadei de închiriere pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al 
imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a 
Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 6853/4 aprilie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea doamnei Cornelia Popa, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a 
cabinetelor de tehnică dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul 
Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6391/1 aprilie 2019; 

Luând în considerare prevederile:  
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2013 privind aprobarea închirierii unor 

bunuri-spaţii, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situate la etajul doi al imobilului din municipiul 
Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a Judeţului Alba, cu modificările ulterioare 
aduse prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 83/2014, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 
nr. 82/2015, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 65/2016, Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 139/2017, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 110/2018 şi Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr.  136/2018; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 350/23 noiembrie 2017 privind aprobarea 
Regulamentului de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau 
privat al Judeţului Alba; 

 - Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 462/2018 privind aprobarea 
nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile 
aplicate în anul 2019;   

- Contractului de inchiriere nr. 6369/30 aprilie 2013 încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul 
Judeţean Alba şi doamna Cornelia POPA, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a 
cabinetelor de tehnică dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5, judeţul Alba, 
precum şi Actul adiţional nr. 1/29 aprilie 2014, Actul adțional nr. 2/28 aprilie 2015, Actul adiţional 
nr. 3/5 mai 2016, Actul adiţional nr. 4/20 aprilie 2017, Actul adiţional nr. 5/27 aprilie 2018 şi Act 
adiţional nr. 6/31 mai 2018; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a și art. 123 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, adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE 
 

 
Art. 1. Se aprobă actualizarea preţului chiriei la suma de 296 lei pentru spaţiul în suprafaţă 

utilă totală de  40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 
5A, județul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba. 

Art. 2. Se aprobă prelungirea perioadei de închiriere până la data de 30 aprilie 2020 pentru 
spaţiul în suprafaţă utilă totală de  40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, 
str. Basarabiei, nr. 5A, județul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba. 

Art. 3. Se aprobă încheierea Actul Adiţional nr. 7 la Contractul de închiriere nr. 6369/30 
aprilie 2013 cu privire la actualizarea preţului chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere conform 
prevederilor art. 1 şi art. 2, pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al 
imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, județul Alba - proprietate privată a 
Judeţului Alba. 

Art. 4. Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2013, cu 
modificările ulterioare, rămân neschimbate.  

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 6. 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, doamnei Cornelia Popa (în 
calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a cabinetelor de tehnică dentară), Direcției juridică 
şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 78 
Alba Iulia, 12 aprilie 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 28 
voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 28 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea Acordului de cooperare pentru implementarea proiectului  

de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările  
cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor  

Inspectoratului de Poliție Județean Alba” încheiat între  
UAT - JUDEŢUL ALBA prin Consiliul Judeţean Alba  

şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 
 
 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie  

2019; 
  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru implementarea 
proiectului de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor 
precum şi a capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba” 
încheiat între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare 
pentru implementarea proiectului de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la 
solicitările cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție 
Județean Alba” încheiat între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Alba; 
 - raportul de specialitate nr. 7170 din 8 aprilie 2019 comun, al Direcției juridică și 
administraţie publică şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba; 

- Proiectul pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru 
creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, 
înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7042/8 aprilie 2019; 

- nota de fundamentare nr. 13602/5 aprilie 2019 însoţită de studiul de piaţă nr. 121719/4 
aprilie 2019 întocmite de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, înregistrate la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7042-7044/8 aprilie 2019. 

Luând în considerare Hotărârea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba  nr. 6/5 
aprilie 2019 privind aprobarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările 
cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie 
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. 1 lit. e și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 7 şi și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 2144 – 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, cu modificările și 
completările ulterioare 
          -  art. 18 lit. b, art. 22 alin. 1 și art. 44 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE 

 
 

Art. 1. Se aprobă implementarea Proiectului „Creşterea capacităţii operaţionale la 
solicitările cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de 
Poliție Județean Alba” -  conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă Acordul de cooperare încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean 
Alba cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba pentru implementarea Proiectului „Creşterea 
capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a 
structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba” - conform anexei nr. 2 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă modelul Contractului de împrumut de folosinţă (Comodat) şi anexa 
acestuia, conform anexelor nr. 3 și nr. 4 - părți integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.             

 Art. 5. 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, Inspectoratului de Poliţie 
Județean Alba, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, Direcției juridică și administraţie 
publică și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 79 
Alba Iulia, 12 aprilie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 2 lit. b şi lit. f din  
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 
de 28 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 28  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  
   Consiliului Județean Alba nr. 79/12 aprilie 2019 

 
 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE 
JUDEŢEAN ALBA 

 

 
 

Nr.                  /____________ 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
 

 

 

 

 

 

 

Nr. _________/____________ 

 

 
 

P R O I E C T  
PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂȚII OPERAȚIONALE LA SOLICITĂRILE 

CETĂŢENILOR ŞI  
PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INVESTIGARE A STRUCTURILOR 

INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN ALBA  
 

 
 
ARGUMENTE: 
 
Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică, a reprezentat 

permanent o prioritate pentru instituţia noastră, care, prin structurile sale a căutat să identifice cele 
mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv.  

I. În cursul anului 2019 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va continua 
acţiunile pentru creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor, menţinerea 
sub control a fenomenului infracţional, prevenirea şi combaterea acestuia şi va urmări 
realizarea reformelor instituţionale şi intensificarea acţiunilor poliţieneşti, în colaborare şi 
cu sprijinul partenerilor sociali. 

 Acţiunile eficiente de intervenţie ale poliţiei necesită şi o componentă de securitate pentru 
fiecare din locaţiile operative unde se desfăşoară serviciu poliţienesc.  Ca atare, şi având în vedere 
modificările actuale referitoare la fluxul de resurse umane existente la nivelul unităţii, cerinţa de 
securitate și protecție a datelor nu poate fi dusă la îndeplinire fără mijloacele tehnice adecvate, în 
măsură să asigure o mai mare versatibilitate în asigurarea managementul subunităţilor teritoriale.  

 Dezvoltarea şi menţinerea acestei caracteristici a managementului, în cazul acestor structuri 
teritoriale, este interdependentă şi de asigurarea unor măsuri ridicate de securitate si protecție, având 
în vedere deţinerea şi folosirea unor bunuri, valori, documente privind gestionarea patrimoniului, 
suporturi de stocare a datelor, informaţiilor clasificate. 

Astfel, este imperios necesară creşterea cantitativă şi calitativă a echipamentelor tehnice, 
pentru componenta de procesare IT profesională şi folosirea acestora în activităţile specifice, la 
nivelul tuturor structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, aceasta urmând a conduce la 
eficientizarea serviciului poliţienesc.  
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 Un obiectiv important al Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba îl reprezintă şi îmbunătăţirea 
imaginii poliţiei, prin adoptarea unei atitudini adecvate, folosirea unor staţii de lucru performante, 
care să sporească operativitatea şi prin asigurarea unei intervenţii prompte la evenimentele 
semnalate.  

Ne-am propus ca, în anul 2019 să continuăm reformele instituţionale, în interesul cetăţenilor şi 
vom acţiona, cu prioritate, pentru:  

- creşterea gradului de siguranţă publică a cetăţeanului prin prezenţa activă, în stradă, a 
poliţiştilor. 

- asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale cetăţenilor; 
- prevenirea şi combaterea infracţiunilor, îndeosebi a celor cu violenţă; 
- apărarea integrităţii proprietăţii publice şi private; 
- prevenirea şi combaterea criminalităţii economico-financiară şi, în special, a corupţiei; 
- intervenţia cu operativitate la semnalările prin Serviciul Naţional Unic pentru Apeluri de 

Urgenţă “112” şi reducerea timpilor de intervenţie;  
- asigurarea protecției datelor cu caracter personal la nivelul structurilor inspectoratului; 
- îmbunătăţirea parteneriatului cu societatea civilă; 
 
 În general, eficienţa acţiunilor desfăşurate este condiţionată de realizarea unor 

parteneriate, care să asigure furnizarea sprijinului, ajutorului şi încurajarea pentru o participare 
activă a tuturor factorilor responsabili.  

 
Participarea autorităţilor publice locale oferă un suport important, atât pentru profesioniştii 

implicaţi în combaterea criminalităţii, cât şi pentru cetăţeni în calitate de beneficiari ai serviciilor 
oferite de instituţiile statului. 

 În acest context, se impune intensificarea acţiunilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului 
Alba în colaborare şi cu sprijinul partenerilor sociali, în scopul îmbunătăţirii serviciilor publice de 
interes local privind ordinea şi siguranţa publică şi situaţiile de urgenţă. 

 
În vederea asigurării coordonatelor menţionate, este necesară achiziţionarea de servere de 

rețea, multifuncționale, stații de lucru, avizier electronic şi a unui sistem videoconferinţă fullHD. 
 

SCOP:     
1. Asigurarea unui serviciu poliţienesc de calitate şi creşterea capacităţii operaționale la 

nivelul structurilor inspectoratului. 
2. Creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru 

prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional.  
 

OBIECTIVE: 
1. Eliminarea unor neconformităţi şi neajunsuri privind dotarea cu tehnică IT, astfel încât să 

se realizeze creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor polițienești. 
 

ACTIVITĂŢI:  
1. Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Alba - Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică a următoarelor bunuri materiale: 
a. Servere de rețea 
b. Multifuncționale A3 alb-negru  
c. Multifuncționale A4 cu fax  
d. Stații de lucru MF  
e. Avizier electronic 
f. Sistem Videoconferință FullHD 
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BENEFICIARII: 
Beneficiari direcți ai proiectului: 
• Structurile din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba. 
• Polițiștii și personalul contractual din cadrul structurilor inspectoratului 
Beneficiari indirecți: 
• Cetățenii 
• Societatea civilă 

 
ECHIPA DE COORDONARE A PROIECTULUI 
• Conducerea inspectoratului  
• Serviciul Cabinet 
• Serviciul Logistic 
• Serviciul Comunicații și Informatică 

 
GRUP ŢINTĂ 
• Cetăţenii judeţului Alba care vor beneficia de un serviciu poliţienesc de calitate şi 

operativitate crescută. 
 

PARTENERI 
• Consiliul Judeţean Alba prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 
• Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

 
LOC DE IMPLEMENTARE: Județul Alba 

 
REZULTATE AŞTEPTATE: 
• Creşterea dotării cu tehnică IT, astfel încât să se realizeze creşterea calităţii şi eficienţei 

activităţilor polițienești. 
 

INDICATORI DE EVALUARE:  
 

 CANTITATIVI: 
• Numărul de documente procesate. 
• Numărul de analize proiectate. 

 
 CALITATIVI: 

• Creşterea eficienţei activităţilor polițienești. 
• Creşterea gradului de siguranţă a cetățenilor.  

  
ANEXĂ:  

 
BUGET ESTIMATIV 

 
 

Nr. 
Crt. Echipamente IT&C UM Cantitate Preț/Buc 

cu TVA Valoare 

I Server de rețea buc 2 25000 50000 

II Multifuncționale A3 alb-negru (subunităţi, 
servicii) buc 10 6850 68500 

III Multifuncționale A4 cu fax (PP Comunale) buc 37 3500 129500 

IV Stații de lucru MF (Politiile 1-11, Servicii 
operative) buc 100 4400 440000 

V Avizier Electronic (Monitor interactiv 
dimensiune 55 inch) (sediul IPJ AB) buc 1 8800 8800 
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VI Sistem Videoconferință FullHD buc 1 10500 10500 
 

   
Total 707300 

 
 
 

ANEXA 
 

SCURTĂ PREZENTARE A ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE LA NIVELUL 
INSPECTORATULUI IN ANULUI 2018 

 
 
În anul 2018, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a avut ca şi obiectiv prioritar creșterea gradului 
de siguranță şi protecție al cetățenilor, iar acţiunile desfăşurate au fost, în permanenţă, dedicate 
îndeplinirii acestui obiectiv.   
 
În domeniul prevenirii criminalităţii: în anul trecut au fost iniţiate şi implementate 12 proiecte și 11 
campanii de informare şi prevenire şi s-au desfăşurat activităţi punctuale pe diferite segmente ale 
criminalităţii, în parteneriat cu instituţii, autorităţi publice locale şi ONG-uri.  
 
În ceea ce priveşte combaterea criminalităţii - din analiza datelor statistice rezultă că în anul 2018, 
la nivelul structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au fost înregistrate cu 7,21 % mai 
puţine sesizări de infracţiuni decât în anul 2017. Infracționalitatea judiciară a scăzut cu 8,4 %,, 
infracţionalitatea economică  a scăzut cu 11 %, iar cea de altă natură cu 3,7% . 
 
Ponderea semnificativă este deţinută de infracţionalitatea judiciară care reprezintă 61,47% din totalul 
infracţionalităţii sesizate, urmată de infracţionalitatea de altă natură cu 31% şi infracţionalitatea 
economico – financiară cu 7,3%. 
 
În funcţie de mediul în care au fost comise se constată că din totalul infracţiunilor sesizate, 65,4% au 
fost înregistrate în mediul urban, indicator care a scăzut faţă de anul 2017 cu 8,4%, iar 34,5% au fost 
înregistrate în mediul rural (indicator care a scăzut faţă de 2017 cu 4,7% ).  
 
Criminalitatea stradală: În anul 2018 au fost înregistrate 216 de infracțiuni, cu 2,7%  mai puține față 
de  anul 2017, respectiv 200 în mediul urban şi 16 în mediul rural.  
 
Din totalul infracţiunilor stradale sesizate, 93,5 % sunt infracţiuni de furt, 24,2% dintre acestea fiind 
furturi din auto, iar 25,2 % sunt furturi din buzunare. Din analiza acestor fapte rezultă că furturile din 
auto au scăzut de la 70 la 49 de infracţiuni, furturile de componente din exteriorul auto au scăzut de 
la 15 la 8 infracţiuni, iar furturile din societăţi comerciale au crescut de la 13 la 16 infracţiuni;  
  
În cursul anului 2018, au fost înregistrate 14 infracţiuni stradale comise cu violenţă, situaţia fiind în 
scădere față de perioada similară a anului cu 7 fapte. 
  
În anul 2018, poliţiştii au descoperit în flagrant 1.155 de infracţiuni. 
 
Managementul integrat al ordinii şi siguranţei publice: Activitatea şi rezultatele obţinute pe linia 
menţinerii ordinii şi siguranţei publice a fost analizată permanent, inclusiv în cadrul şedinţelor 
săptămânale la care au participat şi reprezentanţii Inspectoratului Județean de Jandarmi. 
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Constituirea patrulelor de ordine şi siguranţă publică s-a realizat în conformitate cu prevederile 
dispoziţiilor din domeniu, patrulele fiind de poliţie, mixte poliţie - jandarmi, independente de 
jandarmi şi în unele cazuri au fost realizate și în colaborare cu poliţia locală. 
 
Media zilnică a dispozitivelor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice urban-rural a fost de 110 
polițiști și 48 jandarmi.  
 
În mediul urban au fost distribuiți zilnic în medie 40 polițiști și 41 jandarmi, iar în mediul rural 70 
polițiști și 7 jandarmi. 
 
Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii în mediul urban: În anul 2018 s-a intensificat 
activitatea de patrulare pentru sporirea gradului de siguranță a cetățenilor prin creșterea vizibilității şi 
a capacităţii de intervenţie, realizându-se dispozitive viabile şi flexibile care să poată fi uşor adaptate 
sau reorientate pentru îndeplinirea unor misiuni neprevăzute ori rezolvarea situaţiilor deosebite. 
 
Polițiștii din structurile de ordine publică, din mediul urban, au constatat 379 de infracţiuni flagrante, 
au intervenit la 6.949 de evenimente, au aplicat 10.010 sancţiuni contravenţionale, au soluţionat 586 
sesizări, au desfăşurat 1227 activităţi în comunitate şi au aplanat 71 de stări conflictuale. 
 

Criminalitatea în mediul rural: În mediul rural a fost înregistrată 42,2% din totalul criminalităţii 
sesizate, aceasta scăzând cu 4,7% faţă de anul 2017. 
 
Infracţiunile contra patrimoniului din mediul rural înregistrează o scădere față de anul 2017, de la 
1.001 la  898 de infracțiuni (-103).   
 
Cele mai multe infractiuni sunt de furt, reprezentând 52,8% din infracţiunile contra patrimoniului. 
 
Furturile din locuinţe, în mediul rural au scăzut de la 115 la 99, iar infracţiunile de tâlhărie sesizate 
au scăzut de la 5 la două. 
 
Siguranţa în şcoli: În anul 2018, prioritatea inspectoratului a fost creşterea siguranţiei în unităţile de 
învăţământ. Astfel, a fost pus în aplicare Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea 
gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în 
incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Alba. 
 
Infracţionalitatea sesizată în mediul şcolar s-a menținut la același nivel ca şi în anul 2017, respectiv 
27 de infracţiuni.  
 
Majoritatea infracţiunilor sesizate în mediul şcolar au fost furturi şi loviri. Toate infracțiunile s-au 
comis in interiorul unităților de învățământ și nu în proximitatea acestora. 
 
În judeţul Alba nu au fost înregistrate evenimente deosebite sau infracţiuni grave în care să fie 
implicaţi elevi sau fapte prin care să fi fost afectat procesul de învăţământ ori să fi fost primejduită 
grav viaţa, integritatea corporală ori sănătatea elevilor sau cadrelor didactice. 
 
Criminalitatea gravă, comisă cu violenţă: În anul 2018 au fost înregistrate 16 infracţiuni comise cu 
mare violenţă. 
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Astfel, infracţiunile de omor s-au menţinut la acelaşi nivel cu cele înregistrate în anul 2017 (5 fapte), 
iar cele de tentativă de omor au crescut cu 3, de la 3 la 6.  
 
 A fost înregistrată o infracţiune de lovire sau vătămare cauzatoare de moarte (+1 faţă de 2017) şi 4 
infarcţiuni de vătămare corporală, mai puţine cu 50 %  faţă de anul 2017.   
 
O infracțiune de omor ( dosar declinat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București) și o infracțiune 
de tentativă de omor au fost sesizate direct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, în acestea fiind 
efectuate acte de urmărire penală în baza delegării procurorului de către lucrătorii compartimentului 
combaterea infracțiunilor contra persoanei. 
Criminalitatea contra patrimoniului : Au fost sesizate 3.686 de infracţiuni contra patrimoniului 
(69.4% din totalul infracțiunilor judiciare) infracţionalitate care a scăzut cu 7,4 % faţă de anul 2017. 
 
Furturile, cel mai important segment infracţional al acestei categorii, reprezintă 58.4%, procent ce a 
scăzut cu 6,6%  față de anul 2017 .  
 
În 2018 au fost sesizate 14 infracțiuni de tâlhărie înregistrându-se o scădere de 16 fapte, cele mai 
multe (10), prin smulgere de obiecte. 
 
Nu a fost înregistrată nicio tâlhărie cu arme de foc sau urmată de moartea victimei. 
 
Protejarea patrimoniului cultural naţional:  
 
În cadrul activităţilor de urmărire penală au fost întocmite şi trimise autorităţilor judiciare 
competente 4 comisii rogatorii autorităţilor competente din Germania (2), SUA (2). În urma misiunii 
efectuate în 10-11 ianuarie la Osnabrück (Germania), au fost identificați traficanții români care au 
exportat ilegal monede Koson din România, precum și colecționarii români care au cumpărat astfel 
de monede. În urma perchezițiilor efectuate în baza informațiilor obținute, au fost recuperate 20 
monede stater de tip Koson sustrase din situl arheologic Sarmizegetusa Regia și exportate ilegal, 
estimate la cca. 20.000 Euro. 
 
Au fost efectuate o serie de activități în dosarele Parchetului de pe Lângă Înalta Curte de Casație și 
Justiție, vizând recuperarea de bunuri din domeniul Patrimoniului Cultural. La 19.04.2018, au fost 
prezentate bunurile arheologice recuperate din Austria, în urma perchezițiilor efectuate la traficanții 
de bunuri de patrimoniu cultural, exportate din România 
 
Au fost identificate alte 33 bunuri de provenienţă arheologică (monede, podoabe, obiecte de cult), 
date în urmărire, solicitate prin C.R.I. pentru indisponibilizare, recuperare/repatriere (Germania, 
Monaco etc.) 
 
În dosarele proprii au fost indisponibilizate 27 bunuri culturale susceptibile să aparțină Patrimoniului 
Cultural Naţional, artefacte arheologice (monede romane, lei funerari, topor, lănci, vas ceramic, carte 
veche, icoane) 
 
Infracţionalitatea în domeniul silviculturii și pisciculturii: Pentru prevenirea şi combaterea tăierilor 
ilegale şi sustragerii de arbori din fondul forestier naţional la nivelul  IPJ ALBA, s-a acționat 
conform Planului Cadru de Acţiune ”SCUTUL PĂDURII 2018” 
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În anul 2018, în urma activităţilor şi acţiunilor desfăşurate au fost înregistrate 261 dosare penale și 
soluţionate 254, au fost aplicate  388 de sancţiuni contravenţionale, şi a fost confiscată cantitatea de 
3.871 metri cubi de material lemnos. 
 
Pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol, au fost constatate 6 infracţiuni, fiind aplicate 
103 de sancţiuni contravenţionale. 
 
Urmărire şi extrădare: La începutul anului 2018 se aflau în evidenţa inspectoratului 105 persoane 
urmărite naţional (60 cu mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, 2 cu mandate de arestare 
preventivă, 1 cu mandat european de arestare emise de alte state, 3 pentru sentinţe de internare în 
S.S.M.R. şi 39 de persoane dispărute) din care 72 persoane urmărite şi la nivel internaţional. 
 
În cursul anului 2018 a fost dispusă măsura urmăririi naţionale faţă de 173 de persoane, dintre care 
41 pentru sustragerea de la executarea pedepsei cu închisoarea şi 132 persoane dispărute. 
 
Măsura urmăririi internaţionale a fost  solicitată  faţă de 20 de persoane despre care se deţin date şi 
informaţii că au părăsit România, acestea posedând mandate de executare a pedepsei cu închisoarea. 
A fost revocată urmărirea naţională faţă de 168 de  persoane. 
 
În ceea ce priveşte persoanele dispărute/ plecate voluntar, la începutul anului 2018, Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Alba avea în evidenţă 39 astfel de persoane, din care 5 minori.  
 
Pe parcursul anului 2018 s-au înregistrat 132 de dispariţii / plecări voluntare şi au fost soluţionate 
127 de cazuri de dispariţii / plecări voluntare.  
 

Pe linia armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase au fost sesizate un număr de 53 de  
infracţiuni și constatate prin începerea urmăririi penale in personam, un număr de 123 de infracțiuni. 

Pe linie de braconaj cinegetic au fost constatate 45  de infracțiuni  prevăzute de Legea 407/2006 
privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic;  

Au fost ridicate în vederea confiscării 26 arme, 693 bucăţi de muniţie, 510 kg carne vânat, 304 kg de 
substanţe pentru protecția plantelor, 223 tone îngrășăminte chimice si 172 kg articole pirotehnice şi 
au fost indisponibilizate două autoturisme. 

Au fost emise 43 de dispoziţii de suspendare sau anulare a dreptului de port şi folosire a armelor. 

Criminalitatea economico – financiară: În 2018 au fost constatate 1.088 de infracţiuni de natură 
economico-financiară. Pentru infracţiunile constatate “in personam” şi declinate au fost sau sunt în 
curs de cercetare 471 de persoane.  

Au fost constatate 134 de infracţiuni de evaziune fiscală şi au fost reţinute 21 de persoane.  

În cursul anului 2018, s-au organizat 10 acțiuni de amploare, în domeniul produselor accizabile 
(tutun), construcțiilor, turism, transporturi, asigurări și prestări servicii cu scopul final de evaziune 
fiscală, spălarea banilor, delapidare  și înșelăciune. 

Acțiunile s-au desfășurat pe raza a 10 județe și capitală (Alba, Arad, Bihor, Cluj, Caraș Severin, 
Mureș, Maramureș, Sibiu, Constanța, Tulcea și  București), fiind  efectuate 85 de percheziții 
domiciliare. 
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Dosarele au avut ca obiect cercetarea unui număr de 41 învinuiți, pentru fapte de evaziune fiscală, 
spălarea banilor, delapidare, deținere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile, înșelăciune 
și fals în înscrisuri sub semnătura privată care au avut ca scop prejudicierea bugetului de stat cu suma 
4.201.145  lei. 

În urma activităţilor desfăşurate au fost reţinuți 21 suspecți față de care s-a formulat propunerea de 
punerea în mișcare a acțiunii penale și arestare preventivă.  

Siguranţa traficului rutier: Principalul obiectiv al polițiștilor rutieri din cadrul I.P.J. Alba a fost 
siguranța traficului rutier pe drumurile publice, asigurându-se continuitatea dispozitivului rutier, 
precum şi reorientarea unor elemente de dispozitiv pentru realizarea unei prezenţe active pe 
principalele drumuri naţionale, în punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens, în 
vederea fluidizării circulaţiei şi prevenirii evenimentelor rutiere. 

În anul 2018 s-a înregistrat reducerea numărului accidentelor grave de circulație, cu 4, faţă de anul 
2017, a persoanelor decedate cu 6, a persoanelor rănite grav cu 4 şi a persoanelor rănire uşor cu 29.  

În cadrul acțiunilor punctuale, polițiștii rutieri au constatat, anul 2018, un număr de 357 de 
infracțiuni la regimul rutier, cele mai multe (168) fiind infracţiuni de conducere cu o alcoolemie 
peste limita legală, urmate de infracțiunile de conducere fără permis şi de conducere a unui 
autovehicul neînmatriculat.  

De asemenea au fost aplicate un număr de 35.938 de sancţiuni contravenţionale, cele mai multe 
(18.417) pentru nerespectarea regimului legal de viteză, din care 204 celor care au depăşit viteza cu 
peste 50 km/h. 

Au fost reţinute în vederea suspendării 1.974 permise de conducere şi au fost retrase 796 de 
certificate de înmatriculare pentru diferite defecţiuni tehnice, lipsa inspecţiei tehnice periodice sau 
lipsa RCA.  

Principalele  cauze  ale producerii accidentelor grave de circulaţie au fost viteza neadaptată la 
condițiile de drum, traversarea neregulamentară, abaterile bicicliştilor, neacordare prioritate 
vehiculelor şi neacordarea de prioritate pietonilor;  

Apeluri de urgenţă 112: În anul  2018, au fost înregistrate 20.434 apeluri de urgenţă. Din totalul 
evenimentelor semnalate, s-a impus intervenţia de urgenţă a poliţiştilor în 13.391 (65,3%) de cazuri, 
iar în 7.043 (34,4%) de cazuri au fost semnalate evenimente nonurgente.  

În mediul urban au fost semnalate 12.703 (62.1%), iar în mediul rural au fost semnalate 7.731 
(37,8%).  

Obiectivele anului 2019: Pentru anul 2019, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va continua 
acţiunile ce vizează creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor, reducerea infracţionalităţii stradale, 
reducerea riscului rutier şi asigurarea climatului de legalitate pentru mediul de afaceri.  
 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA 

Şeful inspectoratului 
Comisar șef de poliţie 

 
DOGARU FLORIN CONSTANTIN 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

ALBA 

Preşedinte 

 

ION DUMITREL 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  
   Consiliului Județean Alba nr. 79/12 aprilie 2019 

                                                                                    
JUDEŢUL    ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

    INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN 
ALBA 

   Nr. ________ din ________                Nr. ________ din ___________ 
 

 

 
 
 
 
  
 

ACORD  DE COOPERARE 
pentru implementarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările 

cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Alba 

 
I. Părţile 
JUDEŢUL  ALBA  prin  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba 

Iulia, Piața Ion. I. C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat legal prin domnul Ion DUMITREL - 
Preşedinte şi 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 
str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul Comisar 
şef de poliţie, Florin Constantin DOGARU - Şeful inspectoratului, 
au convenit la încheierea prezentului acord.  

II.  Scopul  acordului 
Art. 1. Asigurarea unui serviciu poliţienesc de calitate şi creşterea capacităţii operaționale la 

nivelul structurilor inspectoratului. 
Art. 2. Creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru 

prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional.  
III.  Obiectul acordului 
Art. 3. Implementarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările 

cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Alba. 
Art. 4. Eliminarea unor neconformităţi şi neajunsuri privind dotarea cu tehnică IT, astfel încât să se 
realizeze creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor polițienești.  

IV.  Durata acordului 
Art. 5. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi va avea o 

durată de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire. 
V.  Obligaţiile părţilor 
Art. 6. În îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor care le revin conform legii, părţile vor 

avea următoarele obligaţii: 
JUDEŢUL ALBA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
a.) asigurarea sumei de 707.300,00 lei, din bugetul local al Judeţului Alba, reprezentând 

valoarea estimată pentru achiziţionarea echipamentelor IT&C necesare implementării proiectului, 
după cum urmează: 
Nr. 
Crt. Echipamente IT&C UM Cantitate Preț/Buc. 

cu TVA 
Valoare 
estimată 

1 Server de rețea Buc. 2 25000 50000 
2 Multifuncționale A3  

alb-negru (subunităţi,servicii) 
Buc. 10 6850 68500 

3 Multifuncționale A4  
cu fax (PP Comunale) 

Buc. 37 3500 129500 

4 Stații de lucru MF  
(Politiile 1-11, Servicii operative) 

Buc. 100 4400 440000 

5 Avizier Electronic (Monitor interactiv 
dimensiune 55 inch) (sediul IPJ AB) 

Buc. 1 8800 8800 
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6 Sistem Videoconferință FullHD Buc. 1 10500 10500 
 

   
Total: 707300 

 
b.) derularea procedurilor de achiziţii publice a echipamentelor IT&C necesare impementării 

proiectului; 
c.) transmiterea în folosinţă gratuită pentru dotarea structurilor Inspectoratului de Poliţie 

Judeţean Alba, a bunurilor achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba în cadrul proiectului. 
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA  
a.) preluarea în folosinţă gratuită a bunurilor achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba în 

cadrul proiectului; 
b.) asigurarea personalului de specialitate necesar pentru punerea în funcţiune a bunurilor 

preluate în folosinţă gratuită; 
c.) asigurarea unei bune întreţineri şi exploatare corespunzătoare a bunurilor preluate; 
d.) folosirea bunurilor preluate în folosinţă gratuită exclusiv pentru realizarea scopului 

prezentului acord de cooperare;  
e.) prezentarea trimestrială către Consiliului Judeţean Alba şi Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică Alba a unui raport privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului şi rezultatele 
obţinute în urma implementării acestuia. 

Art. 7.  Părţile au dreptul oricând de a propune şi alte activităţi considerate necesare în 
atingerea scopului comun şi realizarea activităţilor propuse în proiect.  

Art. 8. Părţile  vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
acestui acord. 

VI.  Comunicări 
Art. 9. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să 

fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-
mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

Prezentul Acord a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 

JUDEȚUL ALBA,  
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, 

                      PREȘEDINTE, 
                     
                     ION DUMITREL 

    INSPECTORATUL DE POLIŢIE    
JUDEŢEAN  ALBA                  
INSPECTOR ŞEF, 

Comisar şef de poliţie   
  FLORIN CONSTANTIN DOGARU 

  
                    

 
              DIRECTOR EXECUTIV,                                            CONTABIL ŞEF, 
                Marian Florin AITAI                                              Comisar şef de poliţie                                  
                                                                                                      HOREA COTEŢ 
          
    
 
             Vizat,                                                                  ŞEF SERVICIU SUPORT LOGISTIC, 
    CFP            Comisar şef de poliţie 
              NICOLAE CETINĂ  
          
 DIRECTOR EXECUTIV,         Vizat, 
                Liliana NEGRUȚ      CONSILIER JURIDIC                                                        
                                                                                                      Comisar de poliţie 
                                                                                                    IOANA MUNTEAN 
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Anexa nr. 3 la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 79/12 aprilie 2019 

                                                                                    
 
JUDEŢUL    ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

    INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN 
ALBA 

   Nr. ________ din ________                Nr. ________ din ___________ 
 

 

 
 
 
 
  
 

 
CONTRACT DE  ÎMPRUMUT  DE  FOLOSINȚĂ 

(COMODAT) 
 

Art. 1. Părțile contractului 
 JUDEŢUL  ALBA  prin  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba 
Iulia, B-dul Ion. I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat legal prin domnul ION DUMITREL - 
Preşedinte, în calitate de comodant, 

şi 
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul Comisar 
şef de poliţie, Florin Constantin DOGARU - Şeful inspectoratului, în calitate de comodatar, 

În temeiul prevederilor art. 2144 – 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu 
modificările și completările ulterioare, au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de 
folosință (comodat), cu respectarea următoarelor clauze:   

Art. 2. Obiectul  contractului 
Comodantul remite comodatarului, prin împrumut de folosință gratuită (pe o perioadă de 5 

ani, cu posibilitate de prelungire) următoarele mijloacele fixe:  
Nr. 
Crt. Echipamente IT&C UM Cantitate 

1 Server de rețea Buc. 2 

2 Multifuncționale A3  
alb-negru (subunităţi, servicii) 

Buc. 10 

3 Multifuncționale A4  
cu fax (PP Comunale) 

Buc. 37 

4 Stații de lucru MF  
(Poliţiile 1-11, Servicii operative) 

Buc. 100 

5 Avizier Electronic (Monitor interactiv 
dimensiune 55 inch) (sediul IPJ AB) 

Buc. 1 

6 Sistem Videoconferință FullHD Buc. 1 

 
 în vederea implementării Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările 
cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Alba. 
 Bunurile vor fi predate pe bază de proces verbal de predare-primire, care va cuprinde toate 
accesoriile acestuia și care constituie anexă la prezentul contract.   
  Art. 3. Durata contractului 
 (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 5 ani, începând  cu data la care bunurile vor 
fi predate comodatarului pe bază de proces verbal. Pe durata de valabilitate a contractului bunurile 
predate se vor afla sub răspunderea juridică a comodatarului. 
 (2) Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen. 
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 (3) Prezentul contract de prelungește de drept, fără alte formalități, pe aceiași perioadă 
menționată la alin. 1, dacă niciuna din părțile semnatare nu notifică cu 30 zile înainte de expirarea 
termenului contractului.  

Art. 4. Drepturile și obligațiile părților 
4.1. Comodantul are dreptul: 
a.) de a preda bunurile menţionate art. 2; 
b.) de a i se restitui  bunurile la încetarea contractului; 
c.) de a fi informat anual sau ori de câte ori i se cere despre starea în care se găsesc bunurile 

predate. 
4.2. Comodatarul are dreptul: 
a.) de a folosi bunurile pe perioada contractului în scopul realizării activităţilor propuse în 

cadrul proiectului. 
4.3. Comodantul se obligă: 
a.) să remită cu titlu gratuit bunurile la data încheierii contractului și să nu-l împiedice pe 

comodatar să le folosească pe perioada convenită; 
b.) să dea comodatarului un preaviz de 15 zile calendaristice dacă înțelege să denunțe  

unilateral contractul. 
4.4. Comodatarul se obligă: 
a.) să se îngrijească ca un bun proprietar de folosirea bunurilor remise  în comodat; 
b.) să folosească bunurile conform destinației lor; 
c.) să predea bunurile în stare de funcționare la data încetării contractului; 
d.) să respecte legislația în vigoare privind folosința bunurilor; 
e.) să răspundă pentru prejudiciile aduse terţilor prin folosirea bunurilor, pe întreaga durată a 

contractului.  
Art. 5.  Încetarea contractului 
Prezentul contract încetează: 
a.) prin denunțarea unilaterală a contractului, cu preaviz de 15 zile calendaristice; 
b.) prin restituirea bunurilor de către comodatar înaintea termenului prevăzut  în contract; 
c.) prin reziliere, dacă una dintre părți nu își execută una din obligațiile enumerate în 

prezentul contract; 
d.) dacă o parte cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul contract fără 

acordul celeilalte părți sau nu își execută una din obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o 
notificare scrisă de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea 
prezentului contract; 

e.) prin expirarea termenului prevăzut în contract. 
Art. 6. Riscuri 
6.1. Comodatarul va suporta riscurile deteriorării sau pieirii bunurilor în următoarele cazuri: 
 întrebuințarea contrar destinației lor; 
 folosirea bunurilor după încetarea prezentului contract; 
 neasigurarea gradului de siguranţă la utilizare a bunurilor; 
 folosirea lor în neconcordanţa cu specificaţiile şi caracteristicile tehnice ale acestora.  
6.2. În toate celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii bunurilor este suportat de comodant. 
Art. 7. Cazul fortuit și forța majoră 
Nici una din părțile contractului nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executare în 

mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revin în baza prezentului contract, 
dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța 
majoră, așa cum este definită de lege. 

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 
(patruzecișiopt) de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 
consecințelor lui. Ulterior acestui moment, părțile sau un reprezentant al acestora vor confirma 
printr-un înscris realitatea și exactitatea cauzei de forță majoră. 
 Dacă în termen de 10 (zece) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile 
au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să 
pretindă daune-interese.  
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Cazul fortuit exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea pericolul, 
dacă nu a folosit bunul contrar destinaţiei şi dacă l-a restituit comodantului la termenul prevăzut de 
prezentul contract. 

Art. 8.   Notificări 
 În accepţiunea prezentului contract, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte 
este valabil îndeplinită daca va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului 
contract. 
 În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal 
primitor pe această confirmare. 
 Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare 
după cea în care a fost expediată. 
 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate în 
scris. 
 Art. 9.  Litigii 
 Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 
din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii 
lor. 
 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile contractante se 
vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

Art. 10.  Amendamente 
Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de a conveni modificarea 

clauzelor contractului prin act adițional semnat de reprezentanții legali ai acestora. 
Art. 11.  Clauze finale 

 Prevederilor prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Codului Civil, precum și 
celelalte reglementări în vigoare în materie. 

Contractul însoțit de Procesul verbal de predare-primire, care este anexă și face parte 
integrantă din prezentul contract, s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 
contractantă, toate având aceeași valoare juridică. 
 Prezentul contract s-a încheiat azi................ 
 

JUDEȚUL ALBA,  
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, 

                      PREȘEDINTE, 
                     
                     ION DUMITREL 

    INSPECTORATUL DE POLIŢIE    
JUDEŢEAN  ALBA                  
INSPECTOR ŞEF, 

Comisar şef de poliţie   
  FLORIN CONSTANTIN DOGARU 

  
                    

 
              DIRECTOR EXECUTIV,                                            CONTABIL ŞEF, 
                Marian Florin AITAI                                              Comisar şef de poliţie                                  
                                                                                                     HOREA COTEŢ 
          
    
             Vizat,                                                                  ŞEF SERVICIU SUPORT LOGISTIC, 
    CFP            Comisar şef de poliţie 
              NICOLAE CETINĂ  
          
 
 DIRECTOR EXECUTIV,         Vizat, 
                Liliana NEGRUȚ      CONSILIER JURIDIC                                                        
                                                                                                      Comisar de poliţie 
                                                                                                    IOANA MUNTEAN  
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Anexa nr. 4  la Hotărârea  
Consiliuluii Județean Alba nr. 79/12 aprilie 2019 

 
 

PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE 
a bunurilor care fac obiectul contractului de împrumut de folosinţă (comodat) nr.___________ 
 
 Art. 1.  Prezentul document constituie anexa la contractul de împrumut de folosinţă 
(comodat) nr.___________. 
 

Art. 2. Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba predă, iar Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Alba primește și recepţionează următoarele bunuri:  

 
 

Nr. 
Crt. Echipamente IT&C UM Cantitate Valoare 

contabilă Total 

1 Server de rețea Buc. 2   

2 Multifuncționale A3  
alb-negru (subunităţi, servicii) 

Buc. 10   

3 Multifuncționale A4  
cu fax (PP Comunale) 

Buc. 37   

4 Stații de lucru MF  
(Poliţiile 1-11, Servicii operative) 

Buc. 100   

5 Avizier Electronic (Monitor interactiv 
dimensiune 55 inch) (sediul IPJ AB) 

Buc. 1   

6 Sistem Videoconferință FullHD Buc. 1   

 

   

Total 
general: 

 

 
 
 
 
 
 

JUDEȚUL ALBA,  
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, 

                      PREȘEDINTE, 
                     
                     ION DUMITREL 

    
 
 
 
 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE    
JUDEŢEAN  ALBA                   
INSPECTOR ŞEF, 

Comisar şef de poliţie   
  FLORIN CONSTANTIN DOGARU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT - Judeţul Alba,  
prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia,  

în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2019 
      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT - 
Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în 
vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2019; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de 
Asociere între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 
1918” Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2019; 
   - raportul de specialitate nr. 7190/8 aprilie 2019 comun, al Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba; 
 - adresa nr. 26540/19 decembrie 2018 a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 25794/19 decembrie 2018; 

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. 4 Educație, cultură, 
tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile : 
 -  art. 91 alin. 1 lit. e şi art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, 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 aprobă încheierea Acordului de Asociere între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul 
Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării 
manifestărilor științifice din anul 2019, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 116.875 lei din bugetul local al Județului Alba, (sumă care 
va fi prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2019), Universității „1 Decembrie 
1918” Alba Iulia, pentru organizarea la Alba Iulia, în anul 2019, a manifestărilor științifice prevăzute 
în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 
Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Universității „1 Decembrie 
1918” Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului și 
Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
Nr. 80 
Alba Iulia, 12 aprilie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 2 lit. b şi lit. f  din  
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 
de 28 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 28  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 80/12 aprilie 2019  

 
            

           ROMÂNIA                                                                              ROMÂNIA 
      JUDEŢUL ALBA                                                                  JUDEȚUL ALBA       
Consiliul Judeţean Alba              Universitatea  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
 

ACORD DE ASOCIERE 

Încheiat între: 

UAT - Județul Alba, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba 
Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar 
RO08TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin domnul Ion 
DUMITREL – preşedinte, în calitate de asociat, pe de o parte,  

şi 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia strada Gabriel 

Bethlen, nr. 5, judeţul Alba, CUI 5665935,  cont bancar RO47TREZ002504504601X000270 deschis 
la Trezoreria Alba Iulia, reprezentată legal prin doamna prof. univ. dr. Adela SOCOL - 
Reprezentant legal si ordonator de credite, în calitate de asociat, pe de altă parte,  

convin următoarele: 
INTRODUCERE 

 A. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este o persoană juridică română, de drept 
privat, fără scop lucrativ, apolitică si nonprofit, care are ca scop promovarea cercetării științifice 
regionale. 
 B. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin departamentele de specialitate, își 
propune să organizeze o serie de manifestări științifice, adresate atât elevilor de liceu - clasele a XI-a 
și a XII-a, cât și studenților, masteranzilor, doctoranzilor și cadrelor universitare din cadrul 
universității, precum și din țară și străinătate. 
 C. UAT - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de 
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, își propune să sprijine organizarea manifestărilor științifice. 
 D. Prezentul acord de asociere vizează stabilirea cadrului legal pentru asigurarea organizării 
in condiţii optime a manifestărilor științifice. 
 ART. 1.  OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 
 (1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie organizarea în cursul anului 2019, la Alba 
Iulia, a manifestărilor științifice prevăzute în anexă, în scopul promovării potenţialului ştiinţific şi 
academic al Judeţului Alba.  

(2) Prezentul acord de asociere stabileşte cadrul legal de desfăşurare a evenimentelor de 
interes public judeţean, activităţile și contribuția fiecărei părți fiind definite în prezentul acord de 
asociere. 

(3) Se preconizează ca, în cadrul acestor manifestări științifice, să participe un număr mare de 
elevi de liceu, studenți, masteranzi, doctoranzi și cadre universitare din cadrul universității, precum și 
din țară și străinătate.  
 ART. 2.  DURATA ACORDULUI  
 Prezentul Acord de asociere intră în vigoare la data semnării acestuia, ulterior aprobării prin 
hotărâre de către  Consiliul Județean Alba și expiră la data de 31 decembrie 2019. 
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 ART. 3.  SURSA FONDURILOR 
(1) Fondurile necesare finanțării manifestărilor științifice, în cuantum de 430.813 lei, provin 

din: 
► Contribuția UAT - Județul Alba  
► Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
► Alte surse, provenite din donații sau sponsorizări 
(2) Contribuția UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba este în cuantum de 116.875 

lei. 
(3) Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și a altor surse, provenite din 

donații și sponsorizări, este în cuantum de 313.938 lei.  
 

 ART. 4.   PLĂŢILE  
(1) UAT - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, va efectua plata aferentă contribuţiei 

ce îi revine, prin alocarea sumei de 116.875 lei, în vederea susţinerii manifestărilor științifice, în 
contul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conform programului manifestărilor 
prevăzut în anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ..../.. aprilie 2019.   

(2) Din contribuția UAT - Județul Alba vor fi suportate cheltuielile cu materialele pentru 
conferințe, simpozioane, workshop-uri, concursuri, sesiuni de comunicări etc., ISBN și tipăriturile 
aferente acestora, precum și cu premierea în bani a câștigătorilor  concursurilor.  
 ART. 5.  RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 
     (1) UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba: 

 efectuează plata sumei de 116.875 lei, alocată susținerii manifestărilor științifice, în 
conformitate cu prevederile art. 4 al prezentului Acord de asociere. 

(2) Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
 îi revine întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor 

științifice;  
 să solicite în scris virarea sumelor potrivit contribuției stabilite prin prezentul Acord de 

asociere; 
 să își asume responsabilitatea utilizării sumei alocate, doar în cadrul acestor manifestări și 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin 2 ale prezentului acord și ale anexei nr. 2 a Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. ..../.. aprilie 2019; 

 să asigure alocarea contribuției proprii în organizarea manifestărilor, conform anexei nr. 2 
a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ..../.. aprilie 2019; 

 să efectueze plata tuturor cheltuielilor  prevăzute în bugetul manifestărilor științifice cu 
respectarea prevederilor legale în domeniu; 

 să suporte integral costurile care vor depăşi valoarea estimată a manifestărilor; 
să prezinte Consiliului Județean Alba un raport final însoțit de documentele justificative 

care să reflecte efectuarea plăților din suma acordată de Județul Alba, în condițiile art. 4 alin. 2 al 
prezentului acord și anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ..../.. aprilie 2019; 

să restituie bugetului local al Județului Alba sumele neutilizate sau utilizate în 
neconformitate cu prevederile prezentului Acord. 
 ART. 6.  CONFLICTUL DE INTERESE 
  Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va 
informa partea asociată imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia unui 
asemenea conflict de interese. 
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 ART. 7.  AMENDAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
(1) Orice modificare a Acordului de asociere trebuie făcută în scris, printr-un amendament 

care trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă 
parte cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului. 

(2) Orice modificare a Acordului de asociere se va supune aprobării Consiliului Județean 
Alba și va intra în vigoare la data semnării amendamentului, ulterior aprobării lui prin hotărâre. 
 ART. 8.  RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  

(1) Prezentul Acord de asociere deservește interesul comun al părților, care se obligă să-l 
execute întocmai și cu bună-credință. 

(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui Acord 
de asociere. 

(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una 
dintre părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea Acordului de asociere, printr-o notificare 
scrisă adresată părții în culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data constatării 
nerespectării clauzelor acordului.  

(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un prejudiciu, 
partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-interese, după caz, 
conform normelor legale în vigoare. 
 ART. 9. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

(1) Prezentul Acord de asociere încetează la expirarea termenului stabilit, 31 decembrie 
2019. 

(2) Acordul de asociere încetează prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, anterior expirării 
duratei acordului, ca urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, în 
conformitate cu prevederile art. 8 alin. 3 din prezentul acord. 

(3) Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obligaţiilor asumate de părţi, 
prezentul acord de asociere încetează de drept. 

(4) De asemenea prezentul Acord de asociere încetează și în alte cazuri prevăzute de lege. 
 ART. 10.  FORȚA MAJORĂ 

(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a 
obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent 
de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care 
împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în 
scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea 
asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, va fi comunicată în maximum 15 
(cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.  

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare. 

(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare 
partener poate renunţa la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul de a 
cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la 
această dată. 
 ART. 11.  SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

(1) Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea prezentului acord de parteneriat.  
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(2) Dacă, după 15(cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de drept comun  competente. 
 Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat astăzi…………, în 2 (două) 
exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică. 
 
     UAT - Judeţul Alba, prin                                             Universitatea „1 Decembrie 1918” 
CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                    din Alba Iulia      

                        
             Președinte,                              Reprezentant legal si ordonator de credite,                                                               
       Ion DUMITREL                                                       Prof. univ. dr. Adela SOCOL 
                      
     Vicepreşedinte,                         Director General Administrativ, 
Marius Nicolae HAŢEGAN                                               Ec. dr. Vasile Lucian GĂBAN  
 
              Director executiv,                                                                  Contabil şef, 
               Marian AITAI                                                            Ec. Tamara CONTOR  
 
              Director executiv,                                                                Oficiul juridic, 
                 Ioan BODEA                                                                 Claudia ROTAR  
 

Director executiv, 
Liliana NEGRUŢ  
 

             
  Vizat C.F.P.P.      
      

            Consilier juridic  
     

      Întocmit, 
Sorina OPREAN 
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 Anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 80/12 aprilie 2019  

 ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

CENTRUL PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC 

 

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE 2019 

UNIVERSITATEA ”1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

 

Denumirea 
evenimentului 

Perioada 
de 

desfăşurare 

Descrierea succintă a 
evenimentului 

Participare 
(naţională, 

internaţională, 
cadre didactice, 

cercetători, 
studenţi, etc) 

Responsabili Bugetul estimat  
-lei- 

(Conform modelului 
ataşat) 

 
1. Marketing – 
prezent şi viitor  

Aprilie  
2019 

Manifestare științifică adresată 
specialiștilor în marketing din 
toate centrele universitare având 
ca scop realizarea unei diagnoze 
privind stadiului actual al 
marketingului în învățământul 
universitar românesc şi 
conturarea unor direcții de 
dezvoltare viitoare în domeniul 

Cadre didactice 
universitare din tara 
din domeniul 
marketing 

Conf.univ.dr. Muntean 
Andreea 
Conf.univ.dr. Paştiu 
Carmen 
Conf.univ.dr. Maican 
Silvia 

2.500  
 
Sprijin CJ Alba : 2.500  
- tipărituri 
- materiale conferință 
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educației şi cercetării de 
marketing 

2. In4it-UAB Aprilie-Mai 
2019 

Concurs național de informatică Naţional Rotar Corina 10.500  
 
Sprijin CJ Alba : 10.000 
- premii 

3. Sesiunea 
studenţească de 
comunicări "In 
Extenso"  - Ştiinţe 
Exacte  şi Inginereşti  

12 Aprilie 
2019 

Sesiune științifică de comunicări 
a studenților 

Naţional Borșan Tudor 9.200  
 
Sprijin CJ Alba : 700  
- Materiale 
- Tipărituri 

4. Satul și 
spiritualitatea rurală 
între tradiție şi 
modernitate 

6-8 mai 
2019 

Manifestarea se desfășoară sub 
auspiciile celei de a XVIII-a 
ediție a simpozionului 
Internațional ISSTA 2018 

200 cadre didactice 
din țară și 
străinătate 

Mihai Himcinschi 
Vanca Dumitru 
Ovidiu Panaite 

74.233 
 
Sprijin CJ Alba: 11.900 
- Materiale 
- Tipărituri 

5. Simpozionul anual 
al bibliștilor 
ortodocși 

13-14 mai 
2019 

Manifestarea se desfășoară 
anual și la nivel națuional. Se 
află la a IV-a ediție și cuprinde 
întregul corp acadmic al 
bibliștilor de la facultățile de 
teologie ortodoxă din România 
(SBOR) 

28 de profesori Mihai Himcinschi 
Moldovan Alexandru 

8.560 
 

Sprijin CJ Alba: 2.500 
- Materiale 
- Tipărituri 

6. Didactica - 
tradiție, actualitate, 
perspective 
(Ediția a V-a) 

17-18 mai 
2019 

Conferinţa îşi propune să 
reunească la Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia 
cadre didactice și cercetători, 
devenind un forum de dezbatere 
a unor teme actuale din științele 
educației, didactică generală și 
didactici de specialitate. 

Internaţională Todor Ioana   5.800  
 

Sprijin CJ Alba: 1.000 
- Materiale 
- Tipărituri 

7. Concursul de 
traduceri literare si 

17-18 mai 
2019 

Concursul de traduceri de texte 
literare și de specialitate 

Participare 
națională: studenți 

Conf. dr. Teodora 
Iordăchescu 

2.625 
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de specialitate 
pentru elevi, 
studenți și 
masteranzi 

organizat anual fără întrerupere 
din 2009, îi ajută pe studenți să-
și consolideze noțiunile 
teoretice acumulate în cadrul 
orelor de curs, intermediază 
întâlnirea dintre studenți si 
traducători consacrați, de 
asemenea intermediază 
întâlnirea acestora cu alți 
studenți de la programe de studii 
similare din țară. Concursul de 
traduceri organizat de CIEL este 
unul dintre puținele concursuri 
de traduceri organizate în țară. 
Prin varietatea și multitudinea 
tematicilor pe care le propune în 
cadrul atelierelor de traduceri ne 
propunem să abordăm educația 
lingvistică de excelență. 
Concursul cuprinde două 
secţiuni distincte: traduceri de 
texte literare și traduceri de 
texte specializate, din limba 
română în limbile engleză sau 
franceză. În urma notării 
lucrărilor se realizează un 
clasament și se acordă 24 de 
premii (în cărți) și anume 
premiile I, II și III pentru cele 
mai bune traduceri. 

și elevi din 
învățământul 
preuniversitar 

Lector dr. Natalia 
Muntean 
Lector dr. Crina Herțeg 
Conf. dr. Valeria 
Pioraș 

Sprijin CJ Alba: 2.625  
- Materiale 
- Tipărituri 

8. Sesiune de 
comunicări 
științifice ale 

8-9 mai 
2019 

Sesiune de comunicări științifice 
ale studenților și studenților 
masteranzi 

Studenți licență, 
studenți masterat, 
cadre didactice, 

Conf. univ. dr. Ada 
Hurbean 
Asist. univ. dr. Ioana 

4.250   
 
Sprijin CJ Alba: 1.800  
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studenților și 
studenților 
masteranzi 

participare 
națională și 
internațională 

Pleșa - Materiale 
- Tipărituri 

9. Masă rotunda cu 
tema: Evoluții ale 
principalelor 
instituții de drept 
privat 

16 mai 2019 Masă rotundă cu tema: Evoluții 
ale principalelor instituții de 
drept privat 

Cadre didactice dii 
Universitate și din 
universități 
colaboratoare, 
participare 
națională 

Conf. univ. dr. Miruna 
Tudorașcu,  
Conf. univ. dr. Laura 
Cetean-Voiculescu 

15.500   
 
Sprijin CJ Alba: 15.500  
- Materiale 
- Tipărituri 

10. Un secol de 
activități fizice in 
Romania. Intre 
retrospectiva si 
perspectiva 

17 mai 2019 

Conferința națională care 
urmărește reunirea atât a 
specialiștilor din domeniul 
educație fizica şi sport, cat si pe 
cei implicați în  kinetoterapie şi 
terapii alternative 

Cadre didactice din 
învățământul 
preuniversitar si 
universitar din 
Romania, studenți 
ai Universității „1 
Decembrie 1918” şi 
din alte centre 
universitare 

Lect. Univ. Dr. Haisan 
Angel-Alex 

3.050   
 
Sprijin CJ Alba: 1.400  
- Materiale 
- Tipărituri 
 
 
 
 
 
 

11. Satul românesc 
ca simbol al 
credinței ortodoxe 

14-15 iunie 
2019 

Manifestarea se desfășoară sub 
auspiciile celei de a III-a ediţie a 

Sesiunii de Comunicări 
Științifice ale Studenților  
Teologi (SCSST 2019) 

5 profesori 
20 studenți 

Mihai Himcinschi 
Jan Nicolae 

Dura Coriolan 

1.920  
 

Sprijin CJ Alba: 900 
- Materiale 
- Tipărituri 

12. Conferință 
ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 
AND 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
(UAB-BENA) 

 21-22 Iunie 
2019 

Conferinţa are ca subiect teme 
de actualitate în domeniul 
ingineriei mediului, dezvoltării 
durabile, sănătăţii publice. 

Cadre didactice, 
cercetători, 
profesionişti în 
domeniu din ţară şi 
străinătate 

Prof.univ.dr. Popa 
Maria 
Conf.univ.dr. 
VARVARA Simona 
Asist.univ.dr.BOSTAN 
Roxana 

119.000  
 
Sprijin CJ Alba: 12.000   
- Materiale 
- Tipărituri 
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13. Alcoholism and 
Other Addictions; 
Psychosocial, 
Historical and 
Therapeutical Issues 7-9 iunie 

2019  

Scopul conferinţei este acela de 
a împărăşsi rezultatele 
cercetărilor în domeniul 
adicţiilor şi a intervenţiilor 
terepeutice cu persoanele 
dependente. Conferinţa işi 
propune de asemenea să 
stimuleze cercetările în domeniu 
şi să disemineze bunele practici 
în munca de recuperare a 
persoanelor dependente 

Participare 
internaţională,  
Cadre didactice, 
cercetători, 
practicieni 

Claudiu Ștefani 
Vlad Millea 
Alin Tomuș 

13.685 
 
Sprijin CJ Alba: 4.000   
- Materiale 
- Tipărituri 

14. Misiunea și 
spiritualitatea rurală 

4-9 iulie 
2019 

Manifestarea se desfășoară sub 
auspiciile celei de a VII-a ediţie 
a Școlii Internaționale de Vară a 
Studenţilor Doctoranzi Teologi 
(SIVDT 2019) 

  
10 profesori 
50 doctoranzi 

Mihai Himcinschi 
Dumitru Vanca 

Ioan Emil Jurcan 

14.120  
 

Sprijin CJ Alba: 2.000 
- Materiale 
- Tipărituri 

15. International 
Conference on 
Linguistic and 
Intercultural 
Education, 9th 
edition – CLIE-2019. 
 

4-6 iulie 
2019 

Conferința CLIE-2019 este un 
forum de dezbateri academice și 
o platformă de diseminare a 
rezultatelor cercetărilor celor 
mai inovatoare din sfera 
legăturii indisolubile dintre 
limbă și cultură, a necesității 
înțelegerii și acceptării 
diversității și alterității la nivel 
global 

Co-organizatori: 
University of 

Madeira 
University of 
Montenegro 

International Burch 
University, Bosnia 
and Herzegovina  

College of Applied 
Studies for 

Preschool Teachers 
„Mihailo Palov” în 

Vrsac, Serbia 

Teodora Iordachescu 
clie@uab.ro 

13. 020  
 

Sprijin CJ Alba: 3.000 
- Materiale 
- Tipărituri 

16. Conferința cu 
tema Folclor, 
practici magice și 
imaginar 

12-14 iulie 
2019 

Conferința Speculum va reuni în 
anul 2019 cadre didactice 
universitare, cercetători și 
doctoranzi din țară și străinătate, 

Internațională, 
cadre didactice, 
cercetători, 
doctoranzi 

Lector Gabriela 
Chiciudean 
Conf. Rodica Gabriela 
Chira 

4.200 
 
Sprijin CJ Alba: 2.700   
- Materiale 



 
40 

preocupați de situația actuală a 
folclorului, privit prin prisma 
teoriei imaginarului 

- Tipărituri 
 

17. Dying and Death 
in 18th-21st Century 
Europe, a 11-a 
editie, ABDD11 

26-
28.09.2019 

Conferință Internațională CS I dr. Marius Rotar 9.900   
 
Sprijin CJ Alba: 2.000   
- Materiale 
- Tipărituri 

18. Educaţia din 
perspectiva 
valorilor, ediţia a X-
a 

24-25 
septembrie  
2019 

Conferinţa îşi propune să 
reunească într-un cadru 
academic de dezbatere idei şi 
modele cu relevanţă pentru 
spaţiul educaţional, susţinute de 
cadre didactice şi cercetători din 
diferite domenii universitare. 

Internaţională Dorin Opriș 11.500  
 
Sprijin CJ Alba: 5.500 
- Materiale 
- Tipărituri 

19. „Orașele Unirii: 
proiecte și evoluții 
urbanistice după 
anul 1918” 

3-5.10.2019 Workshop  + expoziție Internațională Conf. univ. dr. Daniel 
Dumitran 

14.000  
 
Sprijin CJ Alba: 4.900   
- Materiale 
- Tipărituri 

20. „Bibliologie şi 
Patrimoniu Cultural 
Naţional”, Ediţia a 
XII-a 

10-11.10. 
2019 

Conferință Națională CSIII dr. Ana Maria 
Roman-Negoi 
Prof. univ. dr. Eva 
Mârza 

14.100   
 
Sprijin CJ Alba: 6.100   
- Materiale 
- Tipărituri 

21. International 
conference on 
management, 
economics and 
accounting ICMEA 

Octombrie-
noiembrie 
2019 

Conferinţă internaționala având 
ca subiect teme din domeniul 
economic 

Participare 
națională, 
internațională, cadre 
didactice, 
cercetători și 
profesionişti în 
domeniu 

Conf.univ.dr. Tamaș 
Attila 
Lect.univ.dr. Topor 
Dan 

37.400  
 
Sprijin CJ Alba: 5.000   
- Materiale 
- Tipărituri 
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22. Dezvoltare 
socială și inteligență 
teritorială (Social 
Development and 
Territorial 
Intelligence) 

19-20 
octombrie  

Conferinţa îşi propune să 
promoveze cercetările axate pe 
cunoaşterea participativă a 
teritoriilor şi comunităţilor, 
contribuind astfel la diseminarea 
principiilor inteligenţei 
teritoriale 

Departamentul de 
Ştiinţe Sociale 

Mihai Pascaru 
Lucian Marina 

12.300   
 
Sprijin CJ Alba: 5.000   
- Materiale 
- Tipărituri 
 

23. Conferința 
MANAGEMENTUL 
CARIEREI,  
Ediția a VII-a 

28-30 
octombrie 
2019 

Manifestare organizată de către 
Centrul de Informare, Consiliere 
și Orientare în Carieră al 
Universității „1 Decembrie 
1918” Alba Iulia, cel mai mare 
eveniment de dezvoltare 
personală și carieră, derulat 
anual, la UAB, pentru 
studenți, elevi, absolvenți, 
precum și pentru toate 
categoriile de persoane 
interesate de dezvoltare 
personală și profesională 

studenți, elevi, 
absolvenți, 
angajatori, cadre 
didactice 

Conf.univ.dr.  
Larisa Dragolea 

4.300  
 
Sprijin CJ Alba: 2.800   
- Materiale 
- Tipărituri 

24. Conferința 
Națională a 
studenților și 
doctoranzilor, ediția 
a XXVII-a 

15-
16.11.2019 

Conferință Națională Lect. Univ. dr. Ileana 
Burnichioiu 

5.000   
 
Sprijin CJ Alba: 4.000   
- Materiale 
- Tipărituri 

25. Convergenţe şi 
provocări în 
domeniul Ştiinţelor 
Exacte şi Inginereşti  

09 Nov. 
2019 

Simpozionul este dedicat 
cadrelor didactice din 
învățământul preuniversitar din 
domeniile științe inginerește, 
matematica – informatica, 
geografie - știința pământului, 
chimie - fizica 

Participare 
națională – cadre 
didactice 

 
 
 
 

Ciortea Mihaela 
 

4.650   
 
Sprijin CJ Alba: 2.300   
- Materiale 
- Tipărituri 

26. Conferinţa 22 Manifestarea ştiinţifică este Cadre didactice Conf.univ.dr. Pastiu 2.000  
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                            CONTRASEMNEAZĂ 
                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU    
 

adresată 
profesorilor de 
liceu:   Convergenţe 
şi provocări în 
domeniul ştiinţelor 
economice 

noiembrie 
2019 

adresată în special cadrelor 
didactice din mediul 
preuniversitar, având ca scop 
promovarea activității de 
cercetare a acestora, realizarea 
de schimburi de experiență și 
creearea de parteneriate între 
cadrele didactice din mediul 
preuniversitar și cadrele din 
mediul universitar 

universitare, cadre 
didactice din 
învăţământul 
preuniversitar 

Carmen 
 Lect.univ.dr. 
Danuletiu Adina 

 
Sprijin CJ Alba: 2.000   
- Materiale 
- Tipărituri 

27. Sesiunea 
studenților și 
masteranzilor 
filologi 

6-7 
decembrie 
2019 

Sesiunea studenților și 
masteranzilor filologi va reuni 
în anul 2019 studenți și 
masteranzi cu preocupări de 
limbă și literatura română, 
engelză și franceză, din țară și, 
sperăm noi, de data ceasta și din 
străinătate. 

Națională cu 
participare 
Internațională 

Lector Natalia 
Muntean, 
Lector Crina Herțeg, 
Lector Aura Cibian, 
Lector Gabriela 
Chiciudean 

3.000 
 
Sprijin CJ Alba: 2.750   
- Materiale 
- Tipărituri 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, 
 în vederea organizării activităţilor în cadrul  

Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane” 
 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de 
Persoane, în vederea organizării activităţilor în domeniul educației pentru prevenirea traficului 
de persoane; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 
de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională 
Împotriva Traficului de Persoane, în vederea organizării activităţilor în domeniul educației 
pentru prevenirea traficului de persoane; 
 - raportul de specialitate nr. 7191/8 aprilie 2019 comun, al Direcției gestionarea 
patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii și 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. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legii nr. 678/2001 pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - H.G. nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Împotriva 
Traficului de Persoane, 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 încheierea Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în vederea 
organizării activităţilor din cadrul Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de 
persoane”, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.  
 Art. 2. Se alocă suma de 10000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 
prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2019), pentru organizarea 
activităţilor din cadrul Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane”.  
 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



 
44 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenţiei 
Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției 
gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 81 
Alba Iulia, 12 aprilie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 2 lit. b şi lit. f  din  
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un 
număr de 28 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 28  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 81/12 aprilie 2019  

 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 
AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA 

TRAFICULUI DE PERSOANE 
 

 
 
Nr.____________________din____________

___ 
 
 

 
JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.____________________din____________
___ 

 
PROTOCOL   DE   COLABORARE 

 
Preambul 

Având în vedere problematica fenomenului traficului de persoane în România, Agenţia 
Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în scopul optimizării şi extinderii procesului de 
cooperare interinstituţională şi internaţională, dezvoltă parteneriate cu instituţii şi organizaţii cu 
atribuţii şi responsabilităţi în domeniul luptei împotriva traficului de persoane. 

În conformitate cu prevederile art. 2, alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2011 
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, precum 
şi art. 91 alin. (1) lit. e) raportat la art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE, denumită 

în continuare A.N.I.T.P., cu sediul în Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj V, sector 1, 
C.I.F.: 28703167, reprezentată prin Director, Axel-Maximilian NICOLAE 

  
şi 
 
UAT JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în P-ţa Ion 

I.C. Brătianu, nr. 1, Alba Iulia, judeţul Alba, reprezentat de Ion Dumitrel, în calitate de 
Preşedinte  

au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare: 
 

Capitolul I  - Obiectul protocolului de colaborare 
Art. 1. Prezentul protocol de colaborare are ca obiectiv colaborarea activă dintre Agenţia 

Naţională  Împotriva Traficului de Persoane – Centru Regional Alba Iulia şi Consiliul Judeţean 
Alba, în scopul optimizării activităţilor acestora în domeniul educaţiei şi informării pentru 
prevenirea traficului de persoane. 

Capitolul II - Activităţi comune 
 Art. 2. În scopul îndeplinirii obiectivului prezentului protocol de colaborare, părţile vor 
desfăşura următoarele activităţi comune: 

a) participarea personalului propriu specializat la acţiunile specifice stabilite de comun acord;  
b) mediatizarea ambelor părţi în cadrul acţiunilor comune desfăşurate pe plan          
local/regional/naţional/internaţional; 
c) realizarea/diseminarea de materiale informativ-preventive cu privire la problematica 
traficului de persoane; 
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   d) promovarea activităților comune pe site-urile www.anitp.mai.gov.ro, respectiv 
www.cjalba.ro 

Capitolul III - Activităţi desfăşurate de către A.N.I.T.P.  
Art. 3. În cadrul cooperării, A.N.I.T.P. - Centrul Regional Alba Iulia, va desfăşura 

următoarele activităţi: 
 a)  iniţiază şi organizează activităţi de prevenire  în domeniul traficului de persoane; 
 b) pune la dispoziţia partenerului, în condiţiile legii, date statistice şi informaţii privind evoluția 
fenomenului traficului de persoane pe care acesta le solicită şi pe care le consideră necesare 
pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului protocol; 
c) realizează  activităţi de informare şi instruire a specialiştilor Consiliului Judeţean Alba, cu 
privire la diferite aspecte ale traficului de persoane, cu accent pe prevenirea fenomenului; 
d) obţine acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean sau al altor instituţii şi autorităţi publice pentru 
desfăşurarea activităţilor de informare și prevenire în domeniul traficului de persoane. 

Capitolul IV - Activităţi desfăşurate de către Consiliul Judeţean Alba 
 Art. 4. În cadrul cooperării, Consiliul Judeţean Alba va desfăşura următoarele activităţi: 
a) furnizează date şi informaţii în scopul utilizării acestora de către specialiştii A.N.I.T.P. – 
Centrul Regional Alba Iulia, în condiţiile legii; 
b) participă la acţiuni specifice (întâlniri, şedinţe, training-uri, instruiri, etc.) în domeniul 
traficului de persoane, organizate de A.N.I.T.P. – Centrul Regional Alba Iulia ; 
c) invită reprezentantul A.N.I.T.P. – Centrul Regional Alba Iulia la şedinţele privind 
coordonarea activităţii consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor, care au legătură cu obiectul 
protocolului; 
d) susţine promovarea de acţiuni şi organizarea de concursuri în scopul educării publicului ţintă  
 privind prevenirea traficului de persoane, propuse de Centrul Regional Alba Iulia al A.N.I.T.P., 
şi asigură finanţarea acestora în sumă maximă de 10.000 lei, pentru asigurarea cheltuielilor cu 
achiziţionarea serviciilor de tipărire şi a materialelor promoţionale necesare implementării 
proiectului. 

Capitolul V - Modalităţi de colaborare 
Art. 5. (1) Colaborarea rezultată din semnarea prezentului Protocol de colaborare se 

desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe baza asistenţei mutuale şi a respectului 
reciproc. 

            (2) Acest protocol de colaborare nu implică nici o obligaţie financiară pentru 
A.N.I.T.P. 

Art. 6. Părţile vor desemna persoane responsabile pentru derularea colaborării potrivit 
prezentului Protocol de colaborare, ale căror date de contact vor fi comunicate reciproc, în 
termen de cel mult 20 zile de la semnarea protocolului de colaborare. 

Capitolul VI - Durata protocolului de colaborare 
Art. 7. Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării de către părţi şi se încheie pe 

31 decembrie 2019. Valabilitatea acestuia se poate prelungi la cererea părților, prin încheierea de 
acte adiționale. 

    Capitolul VII - Încetarea protocolului de colaborare 
Art. 8.  Prezentul Protocol de colaborare încetează în următoarele situaţii: 
a) la expirarea perioadei de valabilitate, în condiţiile prevăzute la art. 7; 
b) prin denunţarea unilaterală de către una din părţi, notificată celeilalte părţi cu cel puţin 

30 de zile înainte de data încetării; 
c) în cazul reorganizării sau desfiinţării uneia dintre părţi, potrivit legii; 

Capitolul VIII - Comunicări 
         Art. 9. (1) Comunicările între părți referitoare la îndeplinirea prezentului protocol se fac 
prin persoanele de contact și prin poștă, fax, e-mail. 

           (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 

Capitolul IX – SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 
Art. 10. Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe şi consultări, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în legătură cu 
aplicarea prezentului protocol.  

Capitolul X – FORȚĂ MAJORĂ 

http://www.anitp.mai.gov.ro/
http://www.cjalba.ro/
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Art. 11. (1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau 
totale a obligaţiilor asumate prin prezentul protocol. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment 
independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea prezentului 
protocol şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

(2) Partea care invocă forţa majoră este datoare să o comunice în termen de 48 de ore de la 
survenirea evenimentului, printr-un document scris, emis de către această parte.  

(3) Dacă situaţia de forţă majoră durează mai mult de 10 zile, cele două părţi vor analiza și 
vor stabili de comun acord dacă prezentul protocol trebuie modificat sau reziliat. 

(4) Exonerarea este valabilă doar pe durata evenimentului de forţă majoră. 
Capitolul XI- DISPOZIŢII FINALE 

Art. 12. Părţile vor acţiona în spiritul bunei credinţe şi vor organiza în mod corespunzător 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului protocol. 

Art. 13. În cazul în care una dintre părţi este obligată, în condiţiile legii, să dezvăluie 
informaţiile/datele ce i-au fost furnizate în temeiul prezentului protocol, va notifica de îndată 
acest fapt celeilalte părţi, dacă realizarea notificării nu contravine unor dispoziții legale. 

Art. 14. Părţile îşi vor coordona acţiunile şi alte manifestări publice legate de aplicarea 
prezentului protocol şi se vor consulta ori de câte ori urmează ca una dintre ele să transmită 
public informaţii legate de cele întreprinse în temeiul acestuia. 

Art. 15. Prezentul protocol poate fi modificat și completat la solicitarea oricăreia dintre 
părți, prin acte adiționale. Acestea devin părți integrante ale prezentului protocol. 

Art. 16. Drepturile şi obligaţiile părţilor născute în temeiul prezentului protocol nu pot fi 
cesionate către o altă persoană fizică sau juridică. 
 

Prezentul Protocol s-a încheiat astăzi ____________________, în 2 (două) exemplare, 
câte un exemplar pentru fiecare parte.  
 
            AGENŢIA NAŢIONALĂ                                    Judeţul Alba, prin 
ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE               CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA  
 

          DIRECTOR                       Preşedinte, 
  Comisar şef de poliţie                                Ion DUMITREL 

             Axel-Maximilian Nicolae 
             
           Vicepreşedinte, 
      AVIZAT DE LEGALITATE                                  Marius Nicolae HAŢEGAN       
 
 

Director executiv, 
                                                              Marian Florin AITAI 
       

 
                                             Director executiv, 

                            Ioan BODEA 
                    Șef serviciu,  
       Subcomisar de poliție                               

                Marius BURCEA                                                                                     Director executiv, 
         Liliana NEGRUŢ  

 
     
   Vizat C.F.P.      

         
           

Consilier juridic 

 
 

      Întocmit, 
Sorina OPREAN 
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Anexa la Protocolul de colaborare 
 

REGULAMENT 
de desfăşurare a activităţilor în cadrul  

Proiectului „Educaţie pentru prevenirea traficului de persoane” 
 
 

Preambul 
Traficul de persoane constituie o încălcare a drepturilor omului şi o atingere adusă 

demnităţii şi integrităţii fiinţei umane, o ameninţare asupra securităţii individului şi a valorilor 
sociale şi morale. Acest tip de infracţionalitate afectează în mod direct individul prin impactul pe 
care îl are asupra unuia dintre drepturile individuale fundamentale, libertatea individuală, 
societatea suportând, în acelaşi timp, influenţe negative generate de amplificarea fenomenului 
corupţiei, a faptelor antisociale şi violente, crearea unor mecanisme criminale care obţin profituri 
substanţiale din acest tip de activitate, afectând stabilitatea economică şi securitatea regională. 
 

CAPITOLUL I – Cadrul legal 
Art. 1. H.G. nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva 
Traficului de Persoane şi Legea nr. 678/2001 pentru prevenirea şi combaterea traficului de 
fiinţe umane. 
Art. 2. Potrivit art. 91 alin. 1 lit. e raportat la alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul 
judeţean are atribuţii privind cooperarea interinstituţională, în exercitarea acestor atribuţii, 
hotărând cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv parteneri din 
societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 
proiecte de interes public judeţean. 
 

CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare 
Art. 3. Suma aferentă realizării programului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  
 

CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării programului 
Art. 4.  Judeţul Alba, în perioada aprilie - decembrie 2019. 
 

CAPITOLUL IV – Activităţile din cadrul proiectului 
Art. 5.  Ziua Internaţională a Copilului Dispărut, care are ca scop sensibilizarea cu privire la 
problematica traficului de persoane şi la incidenţa cazurilor în rândul tinerilor. 

Acţiunea, va avea loc în luna mai 2019 şi se va desfăşura în parteneriat cu Biblioteca 
Judeţeană ,,Lucian Blaga” Alba la sediul acesteia. 
 Beneficiarii direcţi sunt elevii din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu), 
familia, cadrele didactice, prietenii şi societatea în general. 
 În cadrul acţiunii preventiv-informative, personalul de specialitate al Agenţiei Naţionale 
împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia va distribui şi materiale 
promoţionale, tipărituri şi va organiza vizionarea unor materiale audio-video pe tema traficului 
de persoane. 
Art. 6. Acţiune de prevenire a traficului de persoane în cadrul Târgului de Fete de pe 
Muntele Găina. 

Acţiunea, va avea loc în luna iulie 2019. 
 Beneficiarii direcţi persoanele participante la evenimentele organizate cu ocazia 
Târgului de Fete de pe Muntele Găina, turiştii şi populaţia Munţilor Apuseni. 

Activităţile vor viza distribuirea de materiale promoţionale şi tipărituri pentru 
conştientizarea tuturor celor vizaţi asupra riscurilor, efectelor şi consecinţelor traficului de 
persoane. 
Art. 7.  Ziua Internaţională Împotriva Exploatării Sexuale şi a Traficului Femeilor şi 
copiilor, care are ca scop sensibilizarea publică cu privire la problematica traficului de persoane. 

Acţiunea, va avea loc în luna septembrie 2019 şi se va desfăşura în parteneriat cu 
Biblioteca Judeţeană  ,,Lucian Blaga” Alba, la sediul acesteia. 
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 Beneficiarii direcţi sunt elevii din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu), 
cadrele didactice şi societatea în general. 
 În cadrul acţiunii preventiv-informative, personalul de specialitate al Agenţiei Naţionale 
împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia va distribui şi materiale 
promoţionale, tipărituri şi va organiza vizionarea unor materiale audio-video pe tema traficului 
de persoane. 
Art. 8. Caravana specialiştilor care are ca scop prevenirea traficului de persoane prin 
implicarea activă a reprezentanţilor autorităţilor locale şi al comunităţii, dar şi pentru informarea 
elevilor din unităţile şcolare. 

Aceasta va avea loc în perioada aprilie - decembrie 2019 în următoarele localităţi din 
judeţul Alba: Alba Iulia, Aiud, Cîmpeni. 

Beneficiarii direcţi ai caravanei sunt reprezentanţii primăriilor şi ai şcolilor, preoţi, 
asistenţi sociali, lideri formali şi informali, organizaţiile nonguvernamentale.  

La acţiunea din mun. Alba Iulia vor fi invitaţi reprezentanţi din zonele: Alba Iulia, Sebeş, 
Blaj, Cugir, Zlatna şi comunele arondate acestora. 

La acţiunea din municipiul Aiud vor fi invitaţi reprezentanţi din zonele: Aiud, Ocna 
Mureş, Teiuş şi comunele arondate acestora. 

La acţiunea din oraşul Cîmpeni vor fi invitaţi reprezentanţi din zonele: Cîmpeni, Abrud, 
Baia de Arieş şi comunele arondate acestora. 

În cadrul acestei caravane reprezentanţii ANITP – CR Alba Iulia vor prezenta dinamica 
acestui fenomen, consecinţele în plan socio-psiho-social pentru victimele traficului de persoane 
şi importanţa abordării traficului de persoane din perspectivă multi disciplinară pentru 
reintegrarea victimelor traficului de persoane dar şi prevenirea acestuia.  
 În cadrul acţiunii preventiv-informative, personalul de specialitate al Agenţiei Naţionale 
împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia va distribui şi materiale 
promoţionale, tipărituri şi va organiza vizionarea unor materiale audio-video pe tema traficului 
de persoane. 
 

CAPITOLUL V -  Dispoziţii finale 
 

Art. 9. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2019. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării 
activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi),  

„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi  
„Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete) 

 
      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 
Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Judeţean Alba, în vederea 
organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatului județean de baschet”(liceu 
băieţi), „Campionatului județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la 
fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete); 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 
de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Judeţean 
Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatului județean de 
baschet”(liceu băieţi), „Campionatului județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor 
și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete); 
 - raportul de specialitate nr. 7192/8 aprilie 2019 comun, al Direcției gestionarea 
patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean 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. 4 Educație, 
cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - Legii nr. 1/ 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/2011 
privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor 
şcolare; 
 - Strategiei de dezvoltare a sportului în România - perioada 2016 – 2032; 

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 încheierea Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba, prin 
Consiliul Județean Alba, și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării 
activităţilor din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi), 
„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” 
(primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete),  conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 2. Se alocă suma de 40000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 
prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2019), pentru desfășurarea 
activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi), 
„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” 
(primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete).  
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 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului 
Școlar Judeţean Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea 
patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 82 
Alba Iulia, 12 aprilie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 2 lit. b şi lit. f  din  
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un 
număr de 25 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 25  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 82/12 aprilie 2019  

 ROMÂNIA              ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA             JUDEȚUL ALBA       
Consiliul Judeţean Alba                  Inspectoratul Școlar Județean Alba 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 PREAMBUL 
 Inspectoratul Școlar Județean Alba este serviciu public deconcentrat al Ministerului 
Educației Naţionale, fiind organizat la nivelul județului și acționează pentru realizarea 
obiectivelor sistemului de învățământ, prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educației naționale, în 
domeniul învățământului preuniversitar. 
 Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, își propune să susțină organizarea activităților 
și a festivităților de premiere din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu 
băieţi şi fete), a „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor 
la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete). 

În temeiul Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 
5530/2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a 
inspectoratelor şcolar, a Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, a Legii nr. 69/2000 care 
reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de educație fizică și sport şi a 
Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 -2032 

precum şi în temeiul atribuțiilor prevăzute de art. 91 alin. 1 lit. e raportat la art. 91 alin. 6 
lit. a din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

PĂRȚILE 
1. Județul ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba 

Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar 
RO08TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin Ion 
DUMITREL, în calitate de Preşedinte, pe de o parte,  

și  
2. Inspectoratul Școlar Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada 

Gabriel Bethlen,  nr. 7, judeţul Alba, CUI 4562648, reprezentat legal prin Eugenia Marcela 
DĂRĂMUȘ, în calitate de Inspector Școlar General, pe de altă parte,  

convin următoarele: 
 ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
 (1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie  organizarea în anul 2019, împreună 
cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în unitățile școlare participante din Județul Alba, a 
competițiilor adresate elevilor, pentru următoarele ramuri sportive: 

 - volei, secțiunea liceu, categoria feminin/masculin, conform Regulamentului cuprins în 
anexă; 

 - baschet, secțiunea liceu, categoria masculin, conform Regulamentului cuprins în anexă; 
 - fotbal, pentru învățământul preuniversitar, clasele I-IV şi IX-XIII, categoria 

feminin/masculin, conform Regulamentului cuprins în anexă. 
(2) Prezentul protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în 

vederea îndeplinirii scopurilor prezentului protocol de colaborare. Activităţile și contribuția 
fiecărei părți sunt definite în prezentul protocol de colaborare. 
 ARTICOLUL 2 -  SCOPUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

Prezentul protocol de colaborare are ca scopuri: 
  promovarea sportului de masă ca activitate educativ-recreativă în rândul elevilor din 
Județul Alba; 
  promovarea spiritului competițional și de echipă; 
  implicarea elevilor în competiții sportive de masă, în scopul lărgirii bazei de selecţie 
pentru sportul de performanţă; 
  promovarea sportului ca stil de viață sănătos ca și alternativă la petrecerea timpului 
liber; 
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  promovarea Județului Alba la nivel național, prin participarea echipelor câștigătoare la 
etapele naționale ale Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. 
 ARTICOLUL 3 -  DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
 Prezentul acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului 
Județean Alba și expiră la data de 31 decembrie 2019. 
 ARTICOLUL 4 - SURSA FONDURILOR 

Suma maximă prevăzută pentru susţinerea competițiilor cuprinse in aceste proiecte este 
de 40000 lei alocaţi după cum urmează: 

 pentru Proiectul „Campionatul județean de baschet”, liceu, categoria feminin/masculin, 
este alocată suma maximă de 9000 lei; 

 pentru Proiectul „Campionatul județean de volei”, liceu, categoria feminin/masculin, 
este alocată suma maximă de 9000 lei; 

 pentru Proiectul „Cupa școlilor și liceelor la fotbal”, clasele I-IV şi IX-XIII, categoria 
feminin/masculin, este alocată suma maximă de 22000 lei. 
  Fondurile necesare finanțării acestor competiţii provin din bugetul local al Județului Alba 
prin Consiliul Județean Alba.  
 ARTICOLUL 5 - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba,  

 să suporte, în limita bugetului alocat:  
o cheltuielile legate de realizarea diplomelor și achiziționarea cupelor aferente 

festivității de premiere, precum și a cheltuielilor cu achiziționarea premiilor, constând în 
echipamente sportive, pentru ramurile sportive volei şi baschet; 

o cheltuieli cu transportul participanţilor la activităţile desfăşurate pentru ramurile 
sportive volei şi baschet; 

o cheltuielile legate de realizarea diplomelor și achiziționarea cupelor aferente 
festivității de premiere,  precum și a cheltuielilor cu achiziționarea premiilor, constând în 
echipamente sportive, pentru ramura sportivă fotbal; 

 să asigure promovarea activităților în mass media și pe site-ul propriu; 
 să asigure, prin responsabilul de proiect, sprijinul de specialitate în organizarea și 

derularea festivității de premiere; 
Din partea Consiliului Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea activităţilor din 

cadrul proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este doamna Ştefania Petronela Negrescu - 
consilier superior în cadrul Direcției gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, 
învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale. 

(2) Inspectoratul Şcolar Județean Alba,  
 Inspectoratului Școlar Județean Alba îi revine întreaga responsabilitate cu privire la 

organizarea și desfășurarea activităţilor sportive din cadrul competiţiilor;  
 să pună la dispoziţia tuturor celor implicaţi un Regulament de desfășurare a 

competițiilor sportive și a festivității de premiere; 
 să elaboreze un raport de activitate după fiecare etapă din cadrul competițiilor, 

referitoare la data și locul desfășurării, număr de participanți, rezultate etc.; 
 să asigure diseminarea în rețeaua școlară și promovarea în mass media și pe site-ul 

propriu a activităților din cadrul competiţiilor; 
Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea 

activităţilor din cadrul proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este domnul profesor 
Mihai Negrescu, Inspector şcolar - Educaţie Fizică şi Sport. 

ARTICOLUL 6 - CONFLICTUL DE INTERESE 
Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va 

informa partenerul imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia unui 
asemenea conflict de interese. 

ARTICOLUL 7 - AMENDAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
(1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să 
informeze cealaltă parte cu cel puţin 30 zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a 
amendamentului. 

http://www.cjalba.ro/
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(2) Orice modificare a reglementărilor legale cu privire la desfăşurarea activităţilor 
sportive din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar va fi adusă la cunoştinţa partenerului 
şi va conduce la aducerea în acord a anexei la prezentul protocol de colaborare. 

(3) Orice modificare a protocolului de colaborare se va supune aprobării Consiliului 
Județean Alba și va intra în vigoare la data semnării amendamentului, ulterioare aprobării lui 
prin hotărâre. 
 ARTICOLUL 8 - RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

(1) Prezentul protocol de colaborare deservește interesul comun al părților, care se obligă 
să-l execute întocmai și cu bună-credință. 

(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 
protocol de colaborare. 

(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una 
dintre părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea protocolului de colaborare, printr-o 
notificare scrisă adresată părții în culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data 
constatării nerespectării clauzelor protocolului de colaborare.  

(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un 
prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-
interese, după caz, conform normelor legale în vigoare. 
 ARTICOLUL 9 - FORȚA MAJORĂ 

(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau 
totale a obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de colaborare. Prin forţă majoră se înţelege 
un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după 
încheierea protocolului de colaborare şi care împiedică părţile să execute total sau parţial 
obligaţiile asumate. 

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, 
în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu 
avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, va fi comunicată în maximum 
15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.  

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare. 

(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare 
partener poate renunţa la executarea protocolului de colaborare. În nici un caz, nici una din părţi 
nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate 
obligaţiile până la această dată. 
 Prezentul protocol de colaborare constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat 
astăzi…………, în 2 (două) exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică. 
           
           Judeţul Alba, prin                                                    Inspectoratul Școlar Județean Alba 
CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                                 

           
               Președinte,                                                                    Inspector Școlar General, 
            Ion DUMITREL                                                      Prof. Eugenia Marcela DĂRĂMUȘ 

Vicepreşedinte, 
        Marius Nicolae HAŢEGAN 

 
Director executiv, 

       Marian Florin AITAI       
Director executiv, 

             Ioan BODEA                            
Director executiv, 

          Liliana NEGRUŢ      
   Vizat C.F.P.              

           
 Consilier juridic 

                 Întocmit,  
             Sorina Oprean            
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Anexa la Protocolul de colaborare 
 
 

REGULAMENT 
   în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de 

baschet” (liceu băieţi şi fete), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa 
școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete) 

 
Preambul 
În cadrul Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 - 2032, 

capitolul 5.1. „Sportul pentru toți” se urmăreşte ca indicator de performanţă: Creșterea numărului 
de practicanți ai activităților fizice la nivel național, cu 30% în  perioada 2016-2032. 

Sportul pentru toți reprezintă acel subsistem al sportului destinat tuturor categoriilor de 
populație. Accesibilitatea, liberul acces și finalitățile recreaționale, reprezintă caracteristici 
importante, care îi conferă un rol aparte în ansamblul consumurilor culturale ale societății 
contemporane. 
 

CAPITOLUL I – Cadrul legal 
Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/2011 privind 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolar, a Legii 
nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, a Legii nr. 69/2000 care reglementează organizarea și 
funcționarea sistemului național de educație fizică și sport şi a Strategiei de Dezvoltare a 
Sportului în România - perioada 2016 -2032 

Potrivit art. 91 alin. 1 lit. e raportat la alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „consiliul 
județean are atribuții privind cooperarea interinstituțională”, în exercitarea acestor atribuții, 
hotărând „cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv parteneri 
din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii 
sau proiecte de interes public județean”. 
 

CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare 
Art. 1. Suma aferentă realizării programului se va aloca din bugetul local al Judeţului 

Alba.  
 

CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării programului 
Art. 2.  Județul Alba, în perioada martie - decembrie 2019. 

 
CAPITOLUL IV – Derularea proiectelor ce fac obiectul protocolului 

Art. 3.  Proiectul „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), care are ca 
scop  promovarea acestui sport în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar. 
 

 OBIECTIVE: 
• Participarea voluntară a unui număr mare de elevi la învăţarea şi practicarea unui sport 

competiţional; 
• Cultivarea în rândul elevilor a spiritului de competiţie şi de fair play; 
• Favorizarea socializării elevilor; 
• Oferirea unei alternative la tentaţiile nocive existente în societatea actuală. 

 
 MOD DE ORGANIZARE 

La campionat participă echipe de băieţi  ale liceelor şi colegiilor din Judeţul Alba pe baza 
completării unei cereri de participare şi a constituirii unor loturi lărgite de minim 15 elevi 
componenţi  pentru fiecare echipă. 

Loturile de elevi nu vor cuprinde sportivi legitimaţi la cluburile sportive de baschet şi nici 
elevi  din liceele cu profil sportiv, pentru a respecta caracterul sportului de masă şi egalitatea de 
şanse. 
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Unitatea de învăţământ asigură asistenţa medicală pe timpul desfăşurării etapei din 
campionat. 

Campionatul se desfăşoară în mai multe etape (în funcţie de numărul de echipe înscrise) 
după un calendar competiţional stabilit la începutul fiecărui an şcolar. 

Etapele se desfăşoară de regulă, de zilele colegiilor şi liceelor, iar colegiul organizator al 
etapei asigură baza sportivă şi condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestora. 

Pentru fiecare etapă se prezintă un tabel nominal care să ateste că elevii sunt apţi pentru 
practicarea sportului cu menţiunea „Apt pentru efort fizic”. 
 

MOD DE DESFĂŞURARE        
Etapele campionatului sunt organizate tip turneu (fiecare cu fiecare), iar ordinea 

meciurilor se face prin tragerea la sorţi, conform tabelei Berger. 
Arbitrajul se face respectând prevederile Regulamentului jocului de baschet  aprobat de 

FIBA  şi FRB  (actualizat). 
Fiecare echipă înscrie în foaia de arbitraj 12 elevi care vor juca în cadrul etapei 

respective. 
Se joacă 4 reprize a câte 10 minute în fiecare meci şi se acordă: 

− 2 puncte pentru echipa care câştigă;  
− 1 punct pentru echipa care pierde;    

La finalul etapei se face un clasament în funcţie de punctele acumulate de fiecare echipă 
şi de coşaveraj. Punctele acumulate pe parcursul tuturor etapelor stabilesc clasamentul final al 
anului competiţional. 

 
 Fiecare echipă participantă organizează turneul o dată, pe parcursul anului școlar, atunci 
când sunt zilele școlii respective. La primul turneu se face tragerea la sorți conform tabelei 
Berger, apoi se joacă fiecare cu fiecare, fiind astfel un număr de 10 jocuri pe turneu. (4 jocuri 
pentru fiecare echipă). 
 
 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar, iar 
beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în general. 
 

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III la faza judeţeană, 
vor fi premiați cu diplome, cupe. 
 

Art. 4. Proiectul „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete), care are ca scop  
promovarea acestui sport în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar. 
 

 OBIECTIVE: 
• Participarea voluntară a unui număr mare de elevi la învăţarea şi practicarea unui sport 

competiţional; 
• Cultivarea în rândul elevilor a spiritului de competiţie şi de fair play; 
• Favorizarea socializării elevilor; 
• Oferirea unei alternative la tentaţiile nocive existente în societatea actuală. 

 
 MOD DE ORGANIZARE 

La campionat participă echipe de băieţi şi fete ale liceelor şi colegiilor din judeţul Alba 
pe baza completării unei cereri de participare şi a constituirii unor loturi lărgite de minim 20 
elevi componenţi, atât pentru echipa de fete, cât şi pentru băieţi. 

Loturile de elevi nu vor cuprinde sportivi legitimaţi la cluburile sportive de volei şi nici 
elevi din liceele cu profil sportiv, dacă au secţie de volei, pentru a respecta caracterul sportului 
de masă şi egalitatea de şanse. 

Unitatea de învăţământ asigură asistenţa medicală pe timpul desfăşurării etapei din 
campionat. 

Campionatul se desfăşoară în mai multe etape (în funcţie de numărul de echipe înscrise), 
după un calendar competiţional stabilit la începutul fiecărui an şcolar. 
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Etapele se desfăşoară de regulă, de zilele colegiilor şi liceelor, iar colegiul organizator al 
etapei asigură baza sportivă şi condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestora. 

Pentru fiecare etapă se prezintă un tabel nominal care să ateste că elevii sunt apţi pentru 
practicarea sportului cu menţiunea „Apt pentru efort fizic”. 
 

MOD DE DESFĂŞURARE        
Etapele campionatului sunt organizate tip turneu (fiecare cu fiecare), iar ordinea 

meciurilor se face prin tragerea la sorţi, conform tabelei Berger. 
Arbitrajul se face respectând prevederile Regulamentului jocului de volei  aprobat de 

FIVB  şi FRV în anul 2012 (actualizat). 
Fiecare echipă înscrie în foaia de arbitraj 10 elevi care vor juca în cadrul etapei 

respective. 
Se joacă 3 seturi în fiecare meci şi se acordă: 

 3 puncte pentru echipa care câştigă  meciul cu 3 – 0 ;  
 2 puncte pentru echipa care câştigă cu scorul de 2 – 1;  
 1 punct pentru echipa care câştigă un set;    

La finalul etapei se face un clasament în funcţie de punctele acumulate de fiecare echipă 
şi de setaveraj. Punctele acumulate pe parcursul tuturor etapelor stabilesc clasamentul final al 
anului competiţional. 
 
 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar, iar 
beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în general. 
 

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III la faza judeţeană, 
vor fi premiați cu diplome, cupe. 
 

Art. 5. Proiectul „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi 
fete), care are ca scop  promovarea acestui sport în rândul populaţiei din învăţământul 
preuniversitar. 

Campionatul, va avea loc în decursul anului şcolar 2019-2020 şi se va desfășura pe etape:  
 etapa (faza) locală 
 etapa (faza) judeţeană 
 etapa pe zonă (participă câştigătoarea fazei judeţene) 

 
 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar, iar 
beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în general. 

Activitățile din cadrul concursul sunt:   
lansarea campionatului, înscrierea echipelor, prezentarea regulamentului de 

concurs, prezentarea materialelor de promovare a concursului; 
 desfăşurarea etapei locale; 
 desfăşurarea etapei judeţene.  

 
Desfăşurarea competiţiei se va face după cum urmează: 

 
1. Învăţământ primar – băieţi și fete (competiţiile au finalitate naţională) 

 
PREVEDERI METODOLOGICE 
Terenul de joc: Lungime - 40 m; Lățime - 20 m; 
Jocurile se pot organiza în aer liber sau în sală. 
Dimensiunea porților: Distanța între stâlpi - 3 m; Înălțimea porților - 2 m. 
Atenție la modul în care sunt fixate porțile! 
Mingea de joc: jocurile se vor disputa cu minge nr. 4    
Lovitura de pedeapsă se execută dintr-un punct aflat la 7 m de la mijlocul porții și la 

distanță egală de stâlpii porții. 
Lovitura de la colț se execută dintr-un punct marcat printr-un sfert de cerc, în fiecare colț 

al suprafeței de joc. 
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Durata jocului: 
 jocurile se desfășoară pe durata a două reprize a câte 10 de minute fără prelungiri; 
durata fiecărei reprize se va prelungi numai pentru executarea unei lovituri de 

pedeapsă;  
 pauza dintre reprize va fi de 10 minute. 
Număr de jucători:  
lotul este format din 10 elevi, din care maximum 5 elevi pot fi legitimați la A.J.F., iar 

ceilalți trebuie să fie obligatoriu nelegitimați la A.J.F.; 
 fiecare echipă va fi formată din 5 jucători de câmp și un portar = 6 jucători; 
 pe raportul de arbitraj pot fi trecuți ca jucători de rezervă maxim 4 jucători;  
 un joc nu mai poate continua dacă una dintre echipe are 3 jucători eliminați.  
Înlocuiri de jucători: 
 se pot efectua când mingea este în joc sau în afara jocului;  
 un jucător care a fost înlocuit se poate întoarce pe teren ca înlocuitor pentru alt jucător;  
 numărul înlocuirilor într-un joc este nelimitat;  
 jucătorul care intră pe teren nu poate face acest lucru până când jucătorul care 

părăsește suprafața de joc nu a trecut complet de linia de margine a terenului.  
Oricare dintre jucătorii de rezervă poate înlocui portarul, avându-se în vedere următoarele 

condiții:  
 arbitrul trebuie informat înainte de efectuarea înlocuirii;  
 înlocuirea poate fi efectuată numai când jocul este întrerupt;  
 jucătorul de rezervă, care a înlocuit portarul, trebuie să poarte un tricou care să-l 

deosebească de toți ceilalți jucători. 
Dacă, în timpul efectuării unei înlocuiri, jucătorul de rezervă intră pe teren înainte ca 

jucătorul înlocuit să părăsească complet terenul:  
 jocul este oprit; 
 se cere jucătorului care este înlocuit să părăsească terenul. 
Jocul se reia printr-o lovitură liberă indirectă, executată de echipa adversă din locul unde 

s-a aflat mingea în momentul întreruperii jocului. Dacă mingea se află în interiorul suprafeței de 
pedeapsă, lovitura liberă indirectă se execută de pe linia suprafeței de pedeapsă, din locul cel mai 
apropiat unde s-a aflat mingea în momentul întreruperii. 

Echipamentul jucătorilor: 
 un tricou cu mânecă scurtă sau lungă – numerotat;  
 șort;  
 jambiere;  
 încălțăminte adecvată suprafeței de joc;  
 portarul poate avea pantalon lung, echipamentul acestuia trebuie să aibă o 

culoare diferită față de ceilalți jucători și arbitrii;  
 jucătorii nu au voie sa poarte accesorii sau bijuterii care pot prezenta un pericol 

pentru ceilalţi participanți la joc.  
Pentru orice abatere de la aceste reguli, jucătorul este trimis de arbitru în afara suprafeței 

de joc, pentru a-și pune în ordine echipamentul. Jucătorul poate reintra pe teren numai când jocul 
este oprit și arbitrul verifică dacă echipamentul este în ordine.  

Arbitrul  
Fiecare joc este condus de câte doi arbitri, care au autoritate deplină în aplicarea Legilor 

Jocului (conform actualului regulament).  
Deciziile arbitrilor cu privire la faptele legate de joc sunt definitive.  
Lovitura de începere  

 fiecare echipă se găsește în jumătatea proprie de teren;  
 oponenții echipei care încep jocul trebuie să se afle în terenul propriu la o 

distanță de cel puțin 3 metri de minge, până când aceasta este în joc;  
 un gol nu poate fi marcat direct dintr-o lovitură de începere.  

Mingea de arbitru 
Este modul de a relua jocul după o oprire temporară, cu condiția ca, înainte de 

întreruperea jocului, mingea să fi fost în joc și să nu fi depășit în întregime linia de margine sau 
linia porții. 
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Mingea afară din joc 
Mingea este afară din joc atunci când: 

 a traversat în totalitate linia de poartă sau linia de margine, pe sol sau în aer; 
 jocul a fost întrerupt de arbitru. 

Mingea ieșită în aut de poartă va fi repusă de portar cu mâna. Mingea este în joc atunci 
când a depășit semicercul de 6 m (suprafața de pedeapsă). Dacă mingea este jucată de un 
coechipier sau de un adversar înainte ca ea să depășească semicercul de 6 m, se va repeta 
repunerea mingii în joc. 

Mingea se repune în joc cu mâna, indiferent de procedeu, atunci când este prinsă de 
portar. 

Nu se poate marca un gol direct dintr-o degajare de la poartă sau dintr-o lovitură de 
începere. 

Mingea în joc 
Mingea este în joc în toate celelalte situații, inclusiv când ricoșează din barele porții sau 

din arbitru. 
Aruncarea de la margine 
Se execută cu piciorul de jos, mingea trebuie să fie oprită (lovitură indirectă). 
Executantul nu trebuie să joace din nou mingea înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un 

alt jucător. Dacă, după ce mingea este în joc, executantul o atinge a doua oară, înainte ca aceasta 
să fi fost atinsă de un alt jucător, se va acorda o lovitură liberă indirectă echipei adverse, care se 
va executa de pe locul unde s-a comis greșeala. 

Mingea va fi în joc imediat după ce a intrat pe terenul de joc. 
Pentru orice abatere de la prevederile de mai sus, aruncarea de la margine se va repeta de 

un jucător al echipei adverse. 
Lovitura de la colț  
Se va acorda când mingea a fost atinsă ultima dată de un jucător al echipei în apărare și a 

depășit linia porții fie pe pământ, fie în aer. 
Lovitura se execută de la colțul terenului de joc cel mai apropiat de locul pe unde mingea 

a ieșit de pe teren. 
Jucătorii echipei adverse trebuie să se afle la o distanță de 5 m de minge până când 

aceasta intră în joc. 
Mingea va fi în joc imediat ce a fost lovită și s-a deplasat. 
Ofsaid - La fotbalul pe teren redus nu există ofsaid. 
Faulturi și comportament incorect – acestea sunt sancționate după cum urmează: Lovitura 

liberă directă se acordă în următoarele situații: 
 lovește sau încearcă să lovească un adversar; 
 împinge un adversar; 
 împiedică sau încearcă să împiedice un adversar; 
 ține un adversar; 
 atinge în mod deliberat mingea cu mâna. 

Lovitura liberă se execută din locul unde s-a comis abaterea. Adversarii trebuie să se afle 
la o distanță de 5 m față de minge. 

Dacă mingea intră direct în poarta echipei adverse, se va acorda gol. 
Lovitura de pedeapsă 
Se acordă dacă un jucător a comis una dintre greșelile enumerate mai sus în interiorul 

propriei suprafețe de pedeapsă, indiferent de locul în care se află mingea, cu condiția ca aceasta 
să fie în joc. 

Lovitura liberă indirectă se acordă în următoarele situații: 
Portarul face una dintre următoarele greșeli: 
 atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce i-a fost pasată în mod deliberat 

de un coechipier;  
 atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce a primit-o direct de la un 

coechipier printr-o lovitură de repunere de la margine.  
În opinia arbitrului, un jucător: 
 joacă într-o manieră periculoasă;  
 împiedică deliberat înaintarea unui adversar când mingea nu este jucată.  
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Lovitura liberă indirectă se execută din locul unde a fost comisă greșeala. Excepție se 
face în situația în care greșeala a fost comisă în interiorul suprafeței de pedeapsă, caz în care 
lovitura se execută de pe linia ce marchează suprafața de pedeapsă, din locul cel mai apropiat de 
unde s-a comis greșeala.  

Golul se acordă numai dacă mingea intră în poartă după ce a fost atinsă de un alt jucător. 
Sancțiuni disciplinare  
 suspendările temporare și eliminarea unui jucător sunt sancțiuni folosite în fotbalul 

pe teren redus;  
 acordarea a două avertismente (cartonașe galbene) în același meci implică 

eliminarea temporară pe o durată de două minute;  
 acordarea cartonașului roșu determină eliminarea temporară pe o durată de 5 

minute;  
 jucătorul eliminat temporar va rămâne într-o zonă lângă masa oficialilor;  
 jucătorul va fi informat de arbitru sau de oficialul meciului când expiră timpul de 

eliminare;  
 jucătorul, după ce a intrat în joc și este eliminat a doua oară, va fi eliminat definitiv 

și nu va mai avea drept de joc în acel meci. 
Punctaj  
Se vor acorda 3 puncte pentru joc câștigat, 1 punct pentru joc egal, zero puncte pentru joc 

pierdut.  
Departajarea echipelor  
Dacă, după disputarea jocurilor, două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte, 

se vor aplica în ordine, prin eliminare, fără a se mai reveni asupra lor, următoarele criterii de 
departajare:  

 cel mai mare număr de puncte în întâlnirile directe; 
 diferența de goluri în întâlnirile directe; 
 cel mai mare număr de goluri marcate în jocurile cu echipele aflate la egalitate de 

puncte; 
 golaverajul mai bun în meciurile cu echipele aflate la egalitate de puncte; 
 golaverajul general mai bun în partidele cu toate echipele din grupă; 
 echipa cu vârsta celor 12 jucători mai mică față de celelalte echipe cu care se află 

la egalitate de puncte. 
La jocurile eliminatorii (finala etapei pe județ sau pe regiune, jocul pentru locurile 3-4 și 

finala), dacă, la expirarea timpului regulamentar de joc, echipele se află la egalitate, se vor 
executa lovituri de departajare de la 7 m. Prima serie de 3 lovituri de departajare va fi executată 
de trei jucători desemnați de antrenor/profesor dintre cei aflați pe teren la terminarea timpului de 
joc. 

Dacă, după efectuarea primei serii de departajare, egalitatea persistă, se va executa 
alternativ câte o lovitură de fiecare echipă, de jucătorii care nu au participat la executarea nici 
uneia din primele 3 lovituri de departajare, până în momentul în care una dintre echipe nu 
marchează. Ordinea de executare a loviturilor de departajare se stabilește prin tragere la sorți. 

Pot executa lovituri de departajare toți jucătorii trecuți pe raportul de arbitraj, cu excepția 
jucătorilor care au fost eliminați definitiv pe parcursul jocului. 

Orice jucător de câmp poate lua locul portarului la executarea loviturilor de departajare, 
singura condiție fiind aceea că el trebuie să-și schimbe tricoul. 
 

2. Învăţământ liceal şi profesional – băieţi și fete (competiţie cu finalitate naţională) 
 

PREVEDERI METODOLOGICE 
Terenul de joc: Lungime - 40 m; Lățime - 20 m. 
Jocurile se pot organiza în aer liber sau în sală. 
Dimensiunea porților: Distanța între stâlpi - 3 m; Înălțimea porților - 2 m. 
Atenție la modul în care sunt fixate porțile! 
Mingea de joc: jocurile se vor disputa cu  minge nr. 5. 
Lovitura de pedeapsă se execută dintr-un punct aflat la 7 m de la mijlocul porții și la 

distanță egală de stâlpii porții. 
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Lovitura de la colț se execută dintr-un punct marcat printr-un sfert de cerc în fiecare colț 
al suprafeței dejoc. 

Durata jocului: 
 jocurile se desfășoară pe durata a două reprize a câte două reprize a câte 20 de 

minute fără prelungiri;  
 durata fiecărei reprize se va prelungi numai pentru executarea unei lovituri de 

pedeapsă;  
 pauza dintre reprize va fi de 10 minute. 

Număr de jucători:  
 lotul este format din 10 elevi, din care maximum 5 elevi pot fi legitimați la A.J.F., 

iar ceilalți trebuie să fie obligatoriu nelegitimați la A.J.F.; 
 fiecare echipă va fi formată din 5 jucători de câmp și un portar = 6 jucători; 
 pe raportul de arbitraj pot fi trecuți ca jucători de rezervă maxim 4 jucători;  
 un joc nu mai poate continua dacă una dintre echipe are 3 jucători eliminați.  

Înlocuiri de jucători: 
 se pot efectua când mingea este în joc sau în afara jocului;  
 un jucător care a fost înlocuit se poate întoarce pe teren ca înlocuitor pentru alt 

jucător;  
 numărul înlocuirilor într-un joc este nelimitat; 
 jucătorul care intră pe teren nu poate face acest lucru până când jucătorul care 

părăsește suprafața de joc nu a trecut complet de linia de margine a terenului.  
Oricare dintre jucătorii de rezervă poate înlocui portarul, avându-se în vedere următoarele 

condiții:  
 arbitrul trebuie informat înainte de efectuarea înlocuirii;  
 înlocuirea poate fi efectuată numai când jocul este întrerupt;  
 jucătorul de rezervă, care a înlocuit portarul, trebuie să poarte un tricou care să-l 
deosebească de toți ceilalți jucători. 

Dacă, în timpul efectuării unei înlocuiri, jucătorul de rezervă intră pe teren înainte ca 
jucătorul înlocuit să părăsească complet terenul:  

 jocul este oprit; 
 se cere jucătorului care este înlocuit să părăsească terenul. 

Jocul se reia printr-o lovitură liberă indirectă, executată de echipa adversă din locul unde 
s-a aflat mingea în momentul întreruperii jocului. Dacă mingea se află în interiorul suprafeței de 
pedeapsă, lovitura liberă indirectă se execută de pe linia suprafeței de pedeapsă, din locul cel mai 
apropiat unde s-a aflat mingea în momentul întreruperii. 

Echipamentul jucătorilor: 
 un tricou cu mânecă scurtă sau lungă – numerotat;  
 șort;  
 jambiere;  
 încălțăminte adecvată suprafeței de joc;  
 portarul poate avea pantalon lung, echipamentul acestuia trebuind să aibă o culoare 

diferită față de ceilalți jucători și arbitrii;  
 jucătorii nu au voie să poarte accesorii sau bijuterii care pot prezenta un pericol 

pentru toţi participanții la joc.  
Pentru orice abatere de la aceste reguli, jucătorul este trimis de arbitru în afara suprafeței 

de joc, pentru a-și pune în ordine echipamentul. Jucătorul poate reintra pe teren numai când jocul 
este oprit și arbitrul verifică dacă echipamentul este în ordine.  

Arbitrul  
Fiecare joc este condus de câte doi arbitri, care au autoritate deplină în aplicarea Legilor 
Jocului (conform actualului regulament).  
Deciziile arbitrilor cu privire la faptele legate de joc sunt definitive.  
Lovitura de începere  
 fiecare echipă se găsește în jumătatea proprie de teren;  
 oponenții echipei care încep jocul trebuie să se afle în terenul propriu la o distanță 

de cel puțin 3 metri de minge, până când aceasta este în joc;  
 un gol nu poate fi marcat direct dintr-o lovitură de începere.  
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Mingea de arbitru 
Este modul de a relua jocul după o oprire temporară, cu condiția ca, înainte de 

întreruperea jocului, mingea să fi fost în joc și să nu fi depășit în întregime linia de margine sau 
linia porții. 

Mingea afară din joc 
Mingea este afară din joc atunci când: 
 a traversat în totalitate linia de poartă sau linia de margine, pe sol sau în aer; 
 jocul a fost întrerupt de arbitru. 

Mingea ieșită în aut de poartă va fi repusă de portar cu mâna. Mingea este în joc atunci 
când a depășit semicercul de 6 m (suprafața de pedeapsă). Dacă mingea este jucată de un 
coechipier sau de un adversar înainte ca ea să depășească semicercul de 6 m, se va repeta 
repunerea mingii în joc. 

Mingea se repune în joc cu mâna, indiferent de procedeu, atunci când este prinsă de 
portar. 

Nu se poate marca un gol direct dintr-o degajare de la poartă sau dintr-o lovitură de 
începere. 

Mingea în joc 
Mingea este în joc în toate celelalte situații, inclusiv când ricoșează din barele porții sau 

din arbitru. 
Aruncarea de la margine 
Se execută cu piciorul de jos, mingea trebuie să fie oprită (lovitură indirectă). 
Executantul nu trebuie să joace din nou mingea înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un 

alt jucător. Dacă, după ce mingea este în joc, executantul o atinge a doua oară, înainte ca aceasta 
să fi fost atinsă de un alt jucător, se va acorda o lovitură liberă indirectă echipei adverse, care se 
va executa de pe locul unde s-a comis greșeala. 

Mingea va fi în joc imediat după ce a intrat pe terenul de joc. 
Pentru orice abatere de la prevederile de mai sus, aruncarea de la margine se va repeta de 

un jucător al echipei adverse. 
 Lovitura de la colț  

Se va acorda când mingea a fost atinsă ultima dată de un jucător al echipei în apărare și a 
depășit linia porții fie pe pământ, fie în aer. 

Lovitura se execută de la colțul terenului de joc cel mai apropiat de locul pe unde mingea 
a ieșit de pe teren. 

Jucătorii echipei adverse trebuie să se afle la o distanță de 5 m de minge până când 
aceasta intră în joc. 

Mingea va fi în joc imediat ce a fost lovită și s-a deplasat. 
Ofsaid - La fotbalul pe teren redus nu există ofsaid. 
Faulturi și comportament incorect – acestea sunt sancționate după cum urmează: 

 lovitura liberă directă se acordă în următoarele situații: 
 lovește sau încearcă să lovească un adversar; 
 împinge un adversar; 
 împiedică sau încearcă să împiedice un adversar; 
 ține un adversar; 
 atinge în mod deliberat mingea cu mâna. 

Lovitura liberă se execută din locul unde s-a comis abaterea. Adversarii trebuie să se afle 
la o distanță de 5 m față de minge. 

Daca mingea intră direct în poarta echipei adverse, se va acorda gol. 
 lovitura de pedeapsă - se acordă dacă un jucător a comis una dintre greșelile 

enumerate mai sus în interiorul propriei suprafețe de pedeapsă, indiferent de locul în care se află 
mingea, cu condiția ca aceasta să fie în joc. 

 lovitura liberă indirectă se acordă în următoarele situații: 
o Portarul face una dintre următoarele greșeli: 

 atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce i-a fost pasată în 
mod deliberat de un coechipier; 

 atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce a primit-o direct 
de la un coechipier printr-o lovitură de repunere de la margine. 
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o În opinia arbitrului, un jucător: 
 joacă într-o manieră periculoasă; 
 împiedică deliberat înaintarea unui adversar când mingea nu este 

jucată.  
Lovitura liberă indirectă se execută din locul unde a fost comisă greșeala. Excepție se 

face în situația în care greșeala a fost comisă în interiorul suprafeței de pedeapsă, caz în care 
lovitura se execută de pe linia ce marchează suprafața de pedeapsă, din locul cel mai apropiat de 
unde s-a comis greșeala.  

Golul se acordă numai dacă mingea intră în poartă după ce a fost atinsă de un alt jucător. 
Sancțiuni disciplinare  

 suspendările temporare și eliminarea unui jucător sunt sancțiuni folosite în 
fotbalul pe teren redus;  

 acordarea a două avertismente (cartonașe galbene) în același meci implică 
eliminarea temporară pe o durată de două minute;  

 acordarea cartonașului roșu determină eliminarea temporară pe o durată de 5 
minute;  

 jucătorul eliminat temporar va rămâne într-o zonă lângă masa oficialilor;  
 jucătorul va fi informat de arbitru sau de oficialul meciului când expiră timpul 

de eliminare;  
 jucătorul, după ce a intrat în joc și este eliminat a doua oară, va fi eliminat 

definitiv și nu va mai avea drept de joc în acel meci. 
Punctaj  
Se vor acorda 3 puncte pentru joc câștigat, 1 punct pentru joc egal, zero puncte pentru joc 

pierdut.  
Departajarea echipelor  
Dacă, după disputarea jocurilor, două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte, 

se vor aplica în ordine, prin eliminare, fără a se mai reveni asupra lor, următoarele criterii de 
departajare:  

 cel mai mare număr de puncte în întâlnirile directe; 
 diferența de goluri în întâlnirile directe; 
 cel mai mare număr de goluri marcate în jocurile cu echipele aflate la egalitate de 

puncte; 
 golaverajul mai bun în meciurile cu echipele aflate la egalitate de puncte; 
 golaverajul general mai bun în partidele cu toate echipele din grupă; 
 echipa cu vârsta celor 12 jucători mai mică față de celelalte echipe cu care se află 

la egalitate de puncte. 
La jocurile eliminatorii (finala etapei pe județ sau pe regiune, jocul pentru locurile 3-4 și 

finala), dacă, la expirarea timpului regulamentar de joc, echipele se află la egalitate, se vor 
executa lovituri de departajare de la 7 m. Prima serie de 3 lovituri de departajare va fi executată 
de trei jucători desemnați de antrenor/profesor dintre cei aflați pe teren la terminarea timpului de 
joc. 

Dacă, după efectuarea primei serii de departajare, egalitatea persistă, se va executa 
alternativ câte o lovitură de fiecare echipă, de jucătorii care nu au participat la executarea nici-
uneia din primele 3 lovituri de departajare, până în momentul în care una dintre echipe nu 
marchează. Ordinea de executare a loviturilor de departajare se stabilește prin tragere la sorți. 

Pot executa lovituri de departajare toți jucătorii trecuți pe raportul de arbitraj, cu excepția 
jucătorilor care au fost eliminați definitiv pe parcursul jocului. 

Orice jucător de câmp poate lua locul portarului la executarea loviturilor de departajare, 
singura condiție fiind aceea că el trebuie să-și schimbe tricoul. 

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III la faza judeţeană, 
vor fi premiați cu diplome, cupe și premii constând în echipamente sportive. 
 

CAPITOLUL V -  Dispoziţii finale 
 

Art. 6. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2019.  
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Prezentul Regulament a fost elaborat pe baza „Prevederilor metodologice” şi a 
„Regulamentelor de organizare şi  desfăşurare a competiţiilor de baschet, volei şi fotbal” puse la 
dispoziţie de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba şi cadre didactice de specialitate.  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog,  
în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog” 

 
      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea 
organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 
de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională 
Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”; 

- raportul de specialitate nr. 7193/8 aprilie 2019 comun, al Direcției gestionarea 
patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba; 

- adresa nr. 4843227/14 decembrie 2018 a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 25419/14 decembrie 
2018;  

Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 120/2014 privind însuşirea Strategiei 

Judeţene Antidrog Alba 2013-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei 
Judeţene Antidrog Alba în perioada 2013-2016; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 236/2017 privind însuşirea Planului Judeţean 
Antidrog Alba 2017-2020 pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Alba 2013-2020 
şi a Diagnozei locale privind situaţia în domeniul drogurilor la nivelul Judeţului Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii și 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. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - H.G. nr. 461/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidrog, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020 și a 
Planului de acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog 
2013-2020. 
  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 încheierea Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării activităților din 
cadrul Proiectului „Educație antidrog”,  conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se alocă suma de 15000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 
prevăzută şi aprobată în bugetul Judeţului Alba pentru anul 2019), pentru desfășurarea 
activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, 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 Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenției 
Naționale Antidrog, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea 
patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 83 
Alba Iulia, 12 aprilie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 2 lit. b şi lit. f  din  
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un 
număr de 28 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 28  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
  

http://www.cjalba.ro/
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                              Anexa la Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 83/12 aprilie 2019    

 
R  O  M  Â  N  I  A                  JUDEŢUL ALBA 

     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
                   
 
        
 
 
    AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG 
               
Nr. ___________din ______________                  Nr. ________ din  ____________ 
                      

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

Încheiat în temeiul art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog cu modificările și completările ulterioare, raportat 
la Strategia naţională antidrog 2013-2020 aprobată prin H.G. nr.  784/2013, precum și H.G. 
nr. 853/31.10.2018, Hotărâre pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 784/2013 privind 
aprobarea Strategiei Naționale Antidrog (SNA) 2013-2020 

precum şi în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 364/14 
decembrie 2017 privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba și ale art. 91 alin. 1 lit. e, coroborat cu art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 
215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 

între 
 

1. AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG, cu sediul în municipiul Bucureşti, B-dul 
Unirii, nr. 37, bloc A4, parter, sector 3, reprezentată de Î. Director – comisar șef de poliţie 
Constantin NEGOIȚĂ 

şi 
2. UAT JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în P-

ţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Alba Iulia, judeţul Alba reprezentat de Ion DUMITREL, în 
calitate de Preşedinte  
  

Art. 1. Scopul protocolului 
În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin Agenţiei Naţionale Antidrog privind 

desfăşurarea de activităţi în domeniul reducerii cererii de droguri, în conformitate cu prevederile  
art. 2 şi art. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
Antidrog cu modificările și completările ulterioare, părţile consimt să desfăşoare activităţi legate 
de implementarea de proiecte naţionale şi locale de prevenire universală a consumului de droguri 
şi realizarea de activităţi în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri, în cadrul Proiectului  
„Educație antidrog”. 

Art. 2. Obligaţiile Agenţiei Naţionale Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Alba 
 Obligaţiile Agenţiei Naţionale Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Alba sunt: 
 a.) de a desemna un responsabil din partea Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Alba, ca structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog, pentru relaţia permanentă 
cu Consiliul Judeţean Alba şi pentru implementarea Proiectului „Educaţie antidrog”; 
 b.) de a solicita participarea Consiliului Judeţean Alba, la acţiunile organizate de Agenţia 
Naţională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba în cadrul 
proiectului „Educație antidrog”; 
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 c.) de a obține, anterior desfășurării activităților din cadrul protocolului de colaborare, 
acordul scris din partea Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile 
școlare din județul Alba a activităților al căror obiect îl constituie prezentul protocol de 
colaborare; 
 d.) de a implementa proiecte locale de prevenire a consumului de droguri în şcoală, în 
familie şi în comunitate în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba; 
 e.) de a realiza activităţi în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri pentru 
identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile 
de asistenţă specializată, în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba; 
 f.) de a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi 
sigla Consiliul Judeţean Alba; 
 g.) de a respecta, conform legislaţiei naţionale, principiul confidenţialităţii în 
implementarea proiectelor şi activităţilor desfăşurate în comun cu Consiliul Judeţean Alba; 
 h.) de a contribui la mediatizarea evenimentelor organizate în comun cu Consiliul 
Judeţean Alba şi de a menţiona pe parcursul tuturor acţiunilor şi în colaborarea cu partenerii 
media, sprijinul Consiliului Judeţean Alba; 
 i.) de a distribui materialele de informare și produsele promoționale către publicul țintă. 

Art. 3. Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba 
 Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba sunt următoarele: 

a.) de a desemna un responsabil din partea  Consiliului Judeţean Alba pentru relaţia cu 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

b.) de a participa la implementarea programelor şi proiectelor în domeniul reducerii 
cererii de droguri conform sarcinilor asumate în cadrul Planului de Acţiune 2017-2020 pentru 
implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Alba 2013-2020, aprobat prin Ordinul Prefectului 
județului Alba nr. 260 din 27 iunie 2017 şi prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba nr. 236 
din 27 iulie 2017.  

c.) de a susține organizarea activităților din cadrul proiectelor propuse de către Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, respectiv Proiectul ”Educaţie antidrog” și de a 
asigura finanţarea serviciilor de tipărire a materialelor necesare implementării proiectului, 
achiziționării de pixuri personalizate şi a articolelor şi echipamentelor sportive pentru premierea 
câştigătorilor concursului din cadrul proiectului, în sumă totală maximă de 15000 lei; 

d.) de a informa Agenţia Naţională Antidrog cu privire la toate acţiunile desfăşurate în 
domeniul prevenirii consumului de droguri desfăşurate fără participarea Centrului de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

f.) de a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi 
sigla Agenţiei Naţionale Antidrog/ Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

g.) de a respecta, conform legislaţiei naţionale, principiul confidenţialităţii în 
implementarea proiectelor şi activităţilor desfăşurate în comun cu Agenţia Naţională Antidrog / 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

h.) de a contribui la mediatizarea evenimentelor organizate în comun cu Agenţia 
Naţională Antidrog/ Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba şi de a menţiona 
pe parcursul tuturor acţiunilor şi în colaborarea cu partenerii media sprijinul Agenţiei Naţionale 
Antidrog. 

Art. 4. Durata protocolului de colaborare 
Protocolul de colaborare intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi. 

Activităţile ce fac obiectul protocolului de colaborare vor fi derulate până la data de 31 
decembrie 2019. 

Art. 5. Încetarea protocolului de colaborare 
Prezentul protocol de colaborare încetează la expirarea perioadei stabilită de părţi ca 

durată a acestuia, conform art. 4.  
Oricare din părţi poate denunţa unilateral protocolul, cu respectarea unui termen de 

preaviz de 15 zile.  
Din momentul notificării menţionate mai sus, activităţile în derulare vor continua până la 

împlinirea termenului de preaviz. 
Art. 6. Modalităţile de comunicare 
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În derularea prezentului protocol de colaborare părţile vor folosi următoarele mijloace de 
comunicare:  telefon,/fax şi e-mail/poştă. 

Responsabil din partea Agenţiei Naţionale Antidrog de urmărirea derulării protocolului 
de colaborare este domnul Claudiu Duşa - coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Alba. 

Responsabil din partea Consiliul Judeţean Alba este doamna Sorina Oprean - consilier la 
Direcția gestiunea patrimoniului - Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 
interinstituţionale din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

Art. 7. Soluţionarea divergenţelor 
Divergenţele ce pot apărea cu privire la aspectele legate de derularea protocolului vor fi 

soluţionate de către părţi pe cale amiabilă, prin intermediul persoanelor de contact desemnate de 
către părţi ca responsabile de urmărirea derulării protocolului.  

Dacă neînţelegerile nu pot fi soluţionate pe această cale, părţile vor face o comunicare 
scrisă cu privire la aspectele în divergenţă. 

Art. 8. Alte dispoziţii 
 (1) Părţile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului 

protocol de colaborare să fie notificat  în timp util celeilalte părţi, iar remedierea acestuia va fi 
făcută având la bază consultarea reciprocă şi dialogul bilateral constructiv. 

 (2) Prezentul protocol de colaborare poate fi modificat sau completat la solicitarea 
oricăreia dintre părţi cu acordul celeilalte, prin semnarea de acte adiţionale, părţi integrante ale 
prezentului protocol de colaborare; 

 (3) Prezentului protocol de colaborare îi sunt aplicabile și prevederile din actele 
normative în materie, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor stabilite în protocol. În 
cazul în care intervin modificări legislative semnificative care conduc la schimbări majore ale 
prevederilor protocolului de colaborare, se vor încheia acte adiționale pentru punerea în acord cu 
legislația în vigoare. 

Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat și semnat azi, ________________, în 2 
(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  

 
       

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG               CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                                
             Director,                                Preşedinte, 

Comisar șef de poliție Constantin NEGOIȚĂ                                       Ion DUMITREL 
 
 

Vicepreşedinte,  
    Marius Niolae HAŢEGAN 

Avizat pentru legalitate 
Compartimentul juridic                                         

                  
                                                                                                                      Director executiv, 
                     Marian Florin AITAI 
 
      
                      Director executiv, 
                          Ioan BODEA         
 
 

Director executiv, 
                     Liliana NEGRUŢ 

 
 
                            C.F.P. 
      
                               Vizat 
                                                                                                                         Consilier juridic      
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       Întocmit, 

                                                                                                                        Sorina Oprean           
                                                                                         Anexa la Protocolul de colaborare 

 
REGULAMENT 

   de organizare a activităților din cadrul proiectului 
„Educație antidrog” 

 
 Preambul 

Consumul şi traficul de droguri constituie, la nivel mondial, un fenomen dinamic, fiind 
puternic influenţat de o multitudine de factori de natură socială şi economică. Fenomen complex, 
caracterizat de mutaţii permanente, consumul şi traficul de droguri a cunoscut şi în România noi 
forme de manifestare, necesitând abordări tot mai variate. Orientarea politicii de răspuns la 
fenomenul drogurilor a fost influenţată în timp de tendinţele acestuia, de concluziile studiilor, de 
rezultatele din practica specialiştilor, precum şi de societatea civilă, fapt care a impus necesitatea 
unei reacţii instituţionale rapide şi eficiente.  

Una din problemele actuale ale societăţii româneşti o constituie creşterea cererii de 
droguri în rândul populaţiei generale, îndeosebi în rândul elevilor. Răspândirea consumului 
abuziv de droguri în rândul populaţiei tinere a dus la apariţia de reţele de trafic ample pe 
teritoriul ţării noastre şi este necesar o intensificare a acţiunilor de prevenire a consumului de 
droguri. 

Strategia Națională Antidrog a fost adoptată prin H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea 
Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020 precum și H.G. nr. 853/31.10.2018, Hotărâre pentru 
modificarea şi completarea H.G. nr. 784/2013, fiind adoptat în acest sens și un plan de acțiune 
pentru implementarea strategiei; Totodată, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 236/27 
iulie 2017 a fost aprobată însuşirea Planului Judeţean Antidrog Alba 2017-2020 pentru 
implementarea Strategiei Județene Antidrog Alba 2013-2020 şi a Diagnozei locale privind 
situaţia în domeniul drogurilor la nivelul judeţului Alba, ale cărei obiective specifice propuse 
sunt de natură a genera până în anul 2020 un impact favorabil asupra sănătăţii, ordinii şi 
siguranţei publice. În acest sens, planurile de acţiune aferente strategiei detaliază şi stabilesc 
concret măsurile şi intervenţiile din domeniul reducerii cererii şi ofertei drogurilor, pornind de la 
o abordare coerentă şi eficientă, să contribuie la reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă și 
să promoveze cunoaşterea fenomenului prin evaluarea sistematică a tendinţelor şi provocărilor 
din domeniul drogurilor, în vederea fundamentării răspunsului instituţiilor şi structurilor 
societăţii civile. 

CAPITOLUL I – Cadrul legal 
 Art. 1.  Potrivit art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale Antidrog, raportat la Strategia naţională antidrog 2013-2020 aprobată prin 
H.G.  nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 precum și H.G. 
nr. 853/31.10.2018, Hotărâre pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 784/2013, pentru 
realizarea atribuţiilor sale Agenţia Națională Antidrog cooperează cu instituţii publice şi 
organizaţii neguvernamentale, române şi străine, precum şi cu organizaţii internaţionale. 
 Art. 2. Potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. e și alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul 
județean are atribuții privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, 
hotărând cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv parteneri din 
societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau 
proiecte de interes public județean. 

CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare 
 Art. 3. Suma aferentă realizării proiectului va fi alocată din bugetul local al Judeţului 
Alba aferent anului 2019.  

CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 
 Art. 4.  Județul Alba, în perioada aprilie - decembrie 2019. 

CAPITOLUL IV – Activitățile din cadrul proiectului 
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 Art. 5.  Concursul Național „Mesajul meu antidrog” - etapa județeană, care are ca scop 
menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri (prevalenţa), reducerea cazurilor de noi 
consumatori (incidenţa) în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar (gimnazial şi liceal). 
 Ajuns la a XVI-a ediţie, Concursul, care va avea loc în perioada ianuarie - iunie 2019, se 
va desfășura pe secțiuni:   
- eseu literar – (în limba română, maghiară, rromani); 
 - film de scurt metraj, spot antidrog; 
 - arte vizuale – pictură, grafică, fotografie; 
 - sport. 
 Concursul are ca obiectiv general creşterea nivelului de informare, educare şi 
conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul 
proiectelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber, iar ca obiective specifice: 
dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflată într-o formă de 
învăţământ, prin intermediul proiectelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul 
adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri, și creşterea influenţei factorilor 
de protecţie pentru evitarea sau cel puţin întârzierea debutului consumului de alcool, tutun şi 
droguri. 
 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar (gimnaziu 
şi liceu), iar beneficiarii indirecții sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în 
general. 
 Activitățile din cadrul concursul sunt:   
 a.) desfăşurarea etapei judeţene – ianuarie/martie 2019; 
 b.) evaluarea lucrărilor și premierea celor mai bune lucrări la etapa judeţeană – 
aprilie/mai 2019; 
 c.) transmiterea lucrărilor distinse cu premiul I la nivel judeţean, pe secțiuni, pe grupa de 
vârsta (gimnaziu/liceu) către Agenţia Naţională Antidrog – mai 2019.    
 Descrierea secțiunilor concursului 
 I. Film scurt metraj, spot antidrog: destinat doar elevilor de liceu  
 Condiţii tehnice:  
 Film: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10-15 min., 
circumscrise temei; 
 Filmele sunt creaţii originale, iar autorii sunt prezentaţi pe generic. 
 Nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video violent; 
 Spot: sunt acceptate numai spoturi video originale, cu durata de 30-60 sec, circumscrise 
temei. 
 Producţiile de film şi spot vor fi prezentate juriului pe CD sau DVD, inscripţionate cu 
numele producţie, autorul, unitatea şcolară şi judeţul de provenienţă. 
 II. Eseu literar: destinat elevilor de gimnaziu şi liceu  
 Condiţii tehnice:  

Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel: - maxim o pagină A4, cu 
caracter de 12 Times New Roman, pe suport de hârtie şi electronic (CD);  

  La evaluarea lucrărilor vor fi avute  în vedere următoarele criterii: 
      - încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni); 
      - promovarea mesajelor pozitive; 
      - originalitatea mesajului şi subiectului ales; 
      - acurateţea stilului, claritatea limbajului;  
 Lucrările elaborate de participanţii aparţinând minorităţilor vor fi în limba maternă şi vor 
fi traduse în limba română. 
 III. Arte vizuale: destinat  elevilor de gimnaziu şi liceu  
 Condiţii tehnice:  

     Grafică - Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel:  
     Tuş, creion - format A3/A4 

Producţiile se transmit la CPECA în format fizic 
Pictură - Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel:  
Acuarelă, tempera, guaşe, tehnică mixtă - format A3/A4 
Producţiile se transmit la CPECA în format fizic  
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Fotografie - Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel:  
Dimensiunea minimă va fi de 1240 X 768 pixeli, format jpeg 
Dimensiunea maximă va fi de 8 MB, format jpeg 
Producţiile se transmit la CPECA pe CD/DVD 

 
 În lucrările de artă vizuală vor fi promovate mesaje pozitive evitându-se pe cât posibil 
cruci, seringi, cranii, moartea cu coasa, etc. 
 IV. Sport: Această secţiune se va desfăşura doar la faza judeţeană.  
 Se organizează la disciplinele înscrise în calendarul competiţional sportiv şcolar.  
 În cadrul competiţiilor sportive şcolare pe diferite ramuri sportive, C.P.E.C.A. Alba va 
colabora cu Direcţia pentru Sport şi Tineret Alba şi Inspectoratul Şcolar Județean Alba, pentru 
promovarea practicării sportului şi mişcării în aer liber ca alternativă la consumul de droguri, vor 
susţine şi încuraja implicarea elevilor la competiţiile şi campionatele sportive locale destinate 
elevilor şi vor promova prin mijloace specifice mesaje antidrog, oferind câştigătorilor, în funcţie 
de posibilităţi, diplome, plachete şi cupe.  
 Pentru asigurarea vizibilităţii vor fi mediatizate în presă evenimentele importante înscrise 
în graficul desfăşurării concursului. 
 Comisiile de evaluare a lucrărilor de la nivelul judeţean vor fi formate din 
reprezentanţi ai instituţiilor partenere.  
 La evaluarea lucrărilor se va ţine seama de criteriile generale de evaluare menţionate 
pentru fiecare secţiune în parte.  
 Comisiile judeţene de evaluare a lucrărilor pot stabili, pentru departajarea câştigătorilor, 
şi alte criterii de evaluare a lucrărilor participante la secţiunile concursului, cu condiţia ca acestea 
să fie stabilite înainte de începerea evaluării.  
 În cazul lucrărilor colective premiile sunt decernate coordonatorului echipei, ceilalţi 
membrii primind diplome. 
 Nu vor fi evaluate, fiind eliminate din concurs, lucrările care nu respectă condiţiile 
minimale şi obligatorii stipulate în prezentul regulament, precum şi lucrările primite după data 
de 31 martie 2019.   
 Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III, pe secțiuni și 
categorii de vârstă din cadrul concursului, vor fi primii premii constând în diplome și 
articole şi echipamente sportive. 
 Art. 6. „Necenzurat” - un proiect de prevenire a consumului de droguri în şcoli, având la 
bază modelul comprehensiv al influenţei sociale.  
 Desfăşurarea acestuia are în vedere activități ca: implementarea la nivelul judeţului Alba 
de proiecte naţionale şi/sau locale de educaţie nonformală, în vederea dezvoltării personalităţii 
de tip asertiv şi a mecanismelor de coping, necesare în adoptarea deciziilor corecte şi 
responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi 
psihoactive, proiecte adresate elevilor de gimnaziu şi  implementarea unor proiecte  locale de tip 
„Şcoala părinţilor” de formare de abilităţi cu rol de factori de protecţie în consumul de droguri 
din cadrul obiectivului specific dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viaţa copiilor în 
vederea formării sau întăririi abilităţilor pentru creşterea influenţei factorilor de protecţie 
(prevenirea în familie). ”Necenzurat” este implementat de către specialişti din cadrul CPECA 
Alba, formaţi la nivel naţional pe acest proiect  şi de către psihologii şcolari din cadrul unităţilor 
de învăţământ formaţi de către formatori autorizaţi din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog – 
Centrul Regional de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba. Specialiştii CPECA Alba 
asigură şi coordonarea şi monitorizarea implementării proiectului în  unităţile de învăţământ.   
  
 Scopul acestuia este de a dezvolta, în rândul elevilor de 12-14 ani, aptitudini specifice şi 
resurse de care au nevoie pentru a rezista influenţelor sociale, de a înţelege corect cunoştinţele 
despre droguri si efectele lor asupra sănătăţii individuale şi colective.  
 Influenţa socială este cuprinsă în proiecte ca un factor de protecţie în prevenirea 
consumului de droguri.  
 Metodele interactive utilizate sunt axate pe intensificarea abilităţii de a integra relaţiile 
sociale și o puternică reţea socială este antrenată în modul de abordare a drogurilor, a 
consumului de droguri şi a urmărilor acestuia. 
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  Beneficiarii direcți sunt adolescenţii cu vârste între 12 şi 14 ani, deoarece aceasta este 
vârsta când adolescenţii pot începe să experimenteze drogurile (în special fumatul, consumul de 
alcool sau consumul de canabis).  
 Proiectul are o componentă pentru elevi şi una pentru părinţi. Componenta pentru elevi constă în 
parcurgerea a 12 lecţii de câte 1-1,5 ore, săptămânal. Curricula are trei părţi:   

– îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de factorii de risc şi de protecţie, concomitent cu 
construirea atitudinilor împotriva consumului;  

– concentrarea asupra abilităţilor, credinţelor şi normelor interpersonale şi asupra 
informaţiilor realiste despre prevalenţă;   

– dezvoltarea abilităţilor intrapersonale, cum ar fi competenţele de coping, rezolvarea de 
probleme, luarea deciziilor şi stabilirea obiectivelor.  

Componenta pentru părinţi include o întâlnire de trei ore, focusată pe: 
– abilităţi generale ale părinţilor de a consolida relaţiile de familie, precum şi de a controla 

şi soluţiona conflictele; 
– abilităţi privind prevenirea consumului de droguri, care vor creşte nivelul cunoştinţelor 

părinţilor despre droguri şi îi vor ajuta să comunice copiilor lor minori atitudinile 
potrivite şi modelele de comportament adecvate cu privire la droguri; 

– abilităţi privind exercitarea rolului de părinţi. 
În anul şcolar 2018-2019 programul se va implementa la 37 unități școlare din judeţul Alba, fiind 
angrenaţi un număr de aproximativ 800 elevi, 600 părinţi şi 30 de cadre didactice. 
 În limita bugetului alocat, vor fi  tipărite materialele necesare implementării 
proiectului, respectiv caietele pentru elevi, ghiduri metodice pentru psihologii şcolari şi 
specialiştii C.P.E.C.A Alba, şi vor fi achiziţionate pixuri personalizate. 
 
Art. 7. „ABC –ul emoțiilor” – este un proiect de formare şi consolidare a abilităţilor emoţionale 
cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe 
conştientizarea de sine, abilităţile de comunicare asertivă, gestionarea emoţiilor negative, 
abilitatea de a face faţă presiunii grupului şi de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare 
sănătoasă. Proiectul se adresează copiilor din clasele I si a II-a şi se centrează pe 5 teme 
principale: 
Proiectul se bazează pe modelul inteligenţei emoţionale. Inteligenţa emoţională din viaţa adultă 
îşi are originea în dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale în perioada preşcolară şi 
şcolară mică, acestea fiind perioade de achiziţii fundamentale în plan emoţional, social şi 
cognitiv. 
Copiii care prezintă deficite la nivelul competenţelor emoţionale şi sociale riscă să dezvolte 
probleme serioase, atât în timpul copilăriei, a adolescenţei cât şi a vieţii adulte, pe diferite 
planuri, cum ar fi: sănătatea mentală (anxietate, depresie, tulburări de comportament, delicvenţă 
juvenilă, consum de alcool şi droguri etc.), dezvoltarea cognitivă (atitudini negative faţă de 
şcoală, lipsa încrederii în abilitatea de a rezolva sarcinile şcolare şi refuzul acestora), adaptarea 
şcolară (absenteism, abandon şcolar, dificultăţi în adaptarea la cerinţele mediului şcolar etc.) 
În multe cazuri, consumul de droguri compensează incapacitatea de a gestiona, într-un mod mai 
productiv, sentimentele de tristeţe şi lipsă de speranţă. O deficienţă emoţională gravă are ca 
rezultat incapacitatea oamenilor de „a percepe” semnificaţia noilor informaţii şi a experienţelor 
anterioare, ceea ce poate duce la un comportament iresponsabil şi un dezechilibru.  
În anul şcolar 2018-2019 programul se va implementa la 25 unități școlare din judeţul Alba, fiind 
angrenaţi un număr de aproximativ 600 elevi.  
 
În limita bugetului alocat, vor fi  tipărite materialele necesare implementării proiectului, 
respectiv caietele pentru elevi. 
 
Art. 8. „Eu și copilul meu” – este un proiect în care ne propunem să consolidăm legăturile 
afective dintre membrii familiei (părinte-copil, părinte-părinte, copil-copil), dintre aceştia şi 
şcoală, aplicând sistematic metode fundamentate ştiinţific. Părinţii sunt primii profesori ai 
copilului, ei începând educarea copilului din familie. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul ei 
bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest context, consilierea 
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părinţilor în scopul îmbunătăţirii relaţiilor cu proprii copii, după principii ştiinţifice de 
psihopedagogie, devine o necesitate. 
 
Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, fiind datori să le asigure nu numai 
existenţa materială, ci şi un climat familial afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră 
că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, 
locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), subestimând importanţa unei comunicări afective, aspect ce se 
reflectă negativ în dezvoltarea sentimentului de apartenenţă al copilului. 
Rolul de părinte implică foarte multe cunoştinţe şi abilităţi necesare zi de zi. Aceste cunoştinţe şi 
abilităţi nu sunt înnăscute sau nu apar atunci când devii părinte. Fiecare dintre noi învăţăm să fim 
părinţi de la cei din jurul nostru, de la părinţii noştri, din informaţiile pe care le auzim sau le 
citim. Uneori însă ceea ce învăţăm din interacţiunea cu ceilalţi nu este suficient pentru a fi 
părintele de care copilul are nevoie pentru a se dezvolta şi pentru a creşte sănătos fizic şi mental. 
De multe ori părinţii au întrebări la care nu au răspunsuri sau observă comportamente ale 
copilului lor la care nu ştiu cum să reacţioneze. 
În general, comportamentul este inspirat din propria experienţă de viaţă a părinţilor, astfel 
perpetuându-se atât aspecte pozitive, cât şi negative în educaţie, pe parcursul mai multor 
generaţii.  
 
Proiectul conţine nouă activităţi interactive cu părinţii, conţinând şi aplicaţii cu caracter ludic, ce 
necesită un grad mare de implicare din partea lor. În anul şcolar 2018-2019 programul se va 
implementa la 2 unități școlare din judeţul Alba, fiind angrenaţi un număr de aproximativ 50 
părinți. 
 
În limita bugetului alocat, vor fi  tipărite materialele necesare implementării proiectului, 
respectiv manualul proiectului și broșura pentru părinți. 
 
 

CAPITOLUL V -  Dispoziţii finale 
 

 Art. 9. Premiile aferente fiecărei activități vor fi achiziționate în limita bugetului total 
alocat acestui proiect. 
 Art. 10. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2019. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba  
prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea”  

al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul  
Proiectului „Prietenii pompierilor” 

 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
„Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii 
pompierilor”; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 
de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul 
Proiectului „Prietenii pompierilor”; 
 - raportul de specialitate nr. 7194/8 aprilie 2019 comun, al Direcției gestionarea 
patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 411160/28 decembrie 2018 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
„Unirea” al Județului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 90/03 
ianuarie 2019; 

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. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. 36 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - art. 55 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 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 încheierea Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului 
Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”, 
conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 10000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă 
care va fi prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2019), pentru desfășurarea 
activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”.  
 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, Direcției juridică și administraţie publică, 
Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 84 
Alba Iulia, 12 aprilie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 2 lit. b şi lit. f  din  
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un 
număr de 28 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 28  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 84/12 aprilie 2019   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 
 
 

 Necesitatea organizării unor activități extracuriculare în domeniul apărării împotriva 
incendiilor și protecției civile, cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv este determinată 
de importanța cunoașterii factorilor de  
risc potențial generatori de situații de urgență sau dezastre la care este expusă comunitatea din 
care face parte, adoptarea unui comportament adecvat și cunoașterea modului de acțiune în cazul 
iminenței producerii sau al apariției unei situații de urgență ori dezastru.  
 Proiectul având ca domeniu apărarea împotriva incendiilor și protecției civile, cu caracter 
educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în rândul elevilor, intitulat „Prietenii pompierilor” vizează 
consolidarea unui parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, între autorităţile publice şi 
inspectoratele pentru situații de urgență, în baza art. 36 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia 
civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 55 din Legea nr. 
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi a art. 91 alin. 1 lit. e raportat la alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. 
Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin Ion DUMITREL – 
preşedinte, în calitate de partener, 
pe de o parte,  
 și 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, cu sediul în 
Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, județul Alba, CUI 4331376, reprezentat legal prin 
colonel Adrian Marius GUIA – împuternicit şef al Inspectoratului, în calitate de partener, pe 
de altă parte, 

au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare 
  

Art. 1. -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
 
 (1) Organizarea în anul 2019 la nivelul județului Alba, a activităților din cadrul 
Proiectului „Prietenii pompierilor” pentru dezvoltarea capacităților de înțelegere și de apreciere a 
pericolelor generate de situațiile de urgență pentru viață și mediu precum și promovarea 
atitudinilor și comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor, din județul Alba, activități 
prevăzute în Regulamentul de desfășurare al acestui Proiect  - anexă la prezentul protocol. 

(2) Formarea și dezvoltarea unor trăsături moral volitive, cum sunt inițiativa, spiritul de 
echipă, curajul, disciplina și spiritul de fair-play. 

(3) Dezvoltarea capacității de percepție a protecției civile ca ansamblu de activități cu 
caracter exclusiv umanitar. 

(4) Dezvoltarea atitudinii de solidaritate și de implicare voluntară în acțiunile de 
prevenire și de intervenție în situații de urgență sau dezastre. 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

Consiliul Judeţean Alba 

Nr.______din_________ 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
„Unirea” al Județului Alba 
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(5) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în 
vederea îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt 
definite în prezentul Protocol de colaborare. 

Art. 2. -  SCOPUL PROTOCOLULUI 
 
 Prezentul Protocol are ca scop asigurarea pregătirii unitare la nivel județean a elevilor din 
învățământul gimnazial și liceal pentru formarea unui comportament adecvat în cazul producerii 
situațiilor de urgență. 
 

Art.  3. -  DURATA PROTOCOLULUI 
 
 Prezentul Protocol intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului 
Județean Alba, și expiră la data de 30 iulie 2019. 
 

Art. 4. - SURSA FONDURILOR 
 

Bugetul estimativ al acestui proiect este de maxim 10000 lei. Fondurile necesare 
finanțării acestui proiect provin din contribuția Județului Alba.  

 
Art. 5. - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

 
     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba:  
 va suporta, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor 

necesare pentru premierea participanților, precum și a celor legate de achiziționarea de apă și 
dulciuri, pentru buna desfășurare a activităților din cadrul proiectului; 
 va asigura promovarea activităților din cadrul proiectului în mass media și pe site-ul 

propriu; 
 va asigura, prin responsabilul desemnat, sprijinul de specialitate în organizarea și derularea 

activităților și a festivității de premiere. 
     (2) Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba: 
 va avea întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea activităților din 

cadrul proiectului; 
 va obține, anterior desfășurării activităților din cadrul Protocolului, acordul scris din partea 

Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul Alba a 
activităților al căror obiect îl constituie prezentul Protocol; 
 va asigura promovarea în mass media și pe site-ul propriu a activităților din cadrul 

proiectului; 
 va elabora un Regulament de desfășurare a activităților și a festivității de premiere; 
 va elabora un raport de activitate final, referitor la data și locul desfășurării, număr de 

participanți, rezultate etc. 
 

Art. 6. - CONFLICTUL DE INTERESE 
 

Părţile se obliga să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi 
va trebui să informeze partea parteneră imediat despre orice situaţie care conduce sau poate 
conduce la apariţia unui asemenea conflict de interese.  

 
Art. 7. - AMENDAREA PROTOCOLULUI  DE COLABORARE 

 
(1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de cealaltă parte.  
(2) Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile 

înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor 
foarte bine justificate. 

 
Art. 8. - RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

http://www.cjalba.ro/
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(1) Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute 

întocmai și cu bună credință.  
(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

Protocol. 
 
 

Art. 9. - FORȚA MAJORĂ 
 

Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face 
imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de 
răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 
  Prezentul document se întocmește în 2 (două) exemplare originale. 
 
 
     Judeţul Alba, prin                        Inspectoratul pentru Situații de Urgență  
Consiliul Județean Alba                                                      „Unirea” al Județului Alba                        
 
                 Președinte                      Împuternicit şef al Inspectoratului 
            Ion DUMITREL                                                   Colonel Marius Adrian  GUIA       
 
            Vicepreşedinte, 
Marius Nicolae HAŢEGAN        
                                                          
            Director executiv, 
       Marian Florin AITAI 
 
               Director executiv,  
                   Ioan BODEA     
 
                Vizat C.F.P.            
     
              Consilier juridic     
 
Intocmit, Sorina Oprean         
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Anexa la Protocolul de colaborare    
 
 
 

REGULAMENT 
   de desfășurare a Proiectului „Prietenii pompierilor” 

 
 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 
 

Art. 1.  Dat fiind faptul că în ultima perioadă incendiile înregistrate pe raza judeţului Alba 
şi la nivelul întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă, se consideră necesară organizarea 
unor activităţi extracurriculare  în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile. 
Urmările acestora sunt, de cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, 
definitiv sau temporar capacitatea de muncă, precum şi importante pagube materiale.  

 Nesupravegherea copiilor de către persoanele responsabile, asociată cu natura impulsivă 
şi energică a copiilor şi, totodată, lipsa unei educaţii adecvate în domeniul apărării împotriva 
incendiilor și protecției civile, sunt cauze care pot conduce la producerea unor reale tragedii. 

Deoarece, cel mai important factor de prevenire al situațiilor de urgență ori dezastrelor în 
rândul elevilor îl reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte 
importantă implicarea cât mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, 
desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul 
apărării împotriva incendiilor și protecției civile, precum şi prin angrenarea nemijlocită a 
tinerilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte 
monitorizarea permanentă a cauzelor care determină pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune 
comună şi coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste. 
 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 
 

Art. 2. (1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea nr. 481/2004 privind protecția 
civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, informarea şi educarea preventivă 
a populaţiei privind protecţia civilă sunt obligatorii şi se asigură prin: instituţiile de învăţământ şi 
educaţie de toate gradele, mijloacele de informare în masă şi serviciile profesioniste pentru 
situaţii de urgenţă. 

(2) Potrivit prevederilor art. 55 alin.1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, anual se organizează concursuri ale 
cercurilor de elevi „Prietenii pompierilor”. 

(3) Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3825/2013 privind aprobarea 
regulamentelor concursurilor naționale „Prietenii pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața”. 

Art. 3.  
Potrivit art. 91 alin. 1 lit. e și alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul județean are atribuții 
privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, hotărând cooperarea sau 
asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv perteneri din societatea civilă, în 
vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes 
public județean. 
 

CAPITOLUL III – alocarea resurselor financiare 
 

Art. 4. Suma aferentă realizării proiectului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  
 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 
 

Art. 5.  Județul Alba, în perioada mai-iulie 2019. 
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CAPITOLUL V – Activitățile din cadrul proiectului 
 

Art. 6. Concurs cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în domeniul apărării 
împotriva incendiilor „Prietenii pompierilor”- etapa județeană : 

 
Fiecare echipaj este format din un comandant, 8 concurenți și 1 rezervă, poate fi constituit 

exclusiv din băieți, exclusiv din fete sau mixte, cu vârsta elevilor cuprinsă între 11 și 15 ani, 
împliniți în anul calendaristic în care se desfășoară concursul. 

Concursul cuprinde următoarele probe: teoretică, pista cu obstacole, ştafeta de 400 m cu 
obstacole.  

Participanții, în funcție de locurile obținute, vor fi premiați cu diplome, medalii, cupe, 
materiale și echipamente sportive. 

Loc de desfăşurare:  Stadionul Municipal „Cetate” din Alba Iulia. 
Responsabili activitate: Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Serviciul Pregătire pentru 
Intervenție și Reziliența Comunităților din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„Unirea” al județului Alba. 
 

Art. 7. Concursul cu tematică de protecție civilă „Cu viața mea apăr viața” – etapa 
județeană:                   

Fiecare echipaj participant la concurs este format din 4 elevi și conducătorul echipajului 
(cadrul didactic coordonator). Echipajele pot fi de băieți/mixte sau de fete având vârsta cuprinsă 
între 10 și 15 ani pentru clasele V-VIII, respectiv între 15-18 ani pentru clasele IX-XI, împliniți 
în anul calendaristic desfășurării concursului.  

Concursul cuprinde următoarele probe: teoretică, „Deplasarea cu masca pe figură într-un 
raion cu obstacole, contaminat”, „Transportul asistat al unui accidentat aşezat pe targă, pe 
distanţa de 50 m”. Participanții, în funcție de locurile obținute, vor fi premiați cu diplome, 
medalii, cupe, materiale și echipamente sportive. 

Loc de desfăşurare:  Stadionul Municipal „Cetate” din Alba Iulia. 
Responsabili activitate: Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 

interinstituţionaledin cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Serviciul 
Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă „Unirea” al județului Alba. 
 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 
 

Art. 8. Premiile aferente fiecărei activități se vor achiziționa în limita bugetului total 
alocat acestui proiect. 

Art. 9. La toate activitățile desfășurate în aer liber, elevii vor primi apă plată și dulciuri. 
Art. 10. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2019. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,  
în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” 

 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în 
vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 
de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție 
Județean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”; 

 - raportul de specialitate nr. 7195/8 aprilie 2019 comun, al Direcției gestionarea 
patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba; 

- adresa nr. 165333/3 ianuarie 2019 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 167/4 ianuarie 2019; 

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. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 124 lit. a, art. 124 lit. d și art. 128 alin. 1 lit. i din O.U.G. nr. 195/2002 privind 

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

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

HOTĂRÂRE 
 
 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea organizării 
activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”,  conform anexei - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 
 Art. 2. Se alocă suma de 17.000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 
prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2019), pentru desfășurarea 
activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”. 
 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 
Alba, 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 Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului 
de Poliție Județean Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea 
patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 
Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 85 
Alba Iulia, 12 aprilie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 2 lit. b şi lit. f  din  
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un 
număr de 28 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 28  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 85/12 aprilie 2019 

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

PROTOCOL DE COLABORARE 
 Necesitatea organizării unor activităţi extracurriculare de educaţie rutieră a fost 
determinată în primul rând de faptul că în ultima perioadă, accidentele de circulaţie înregistrate 
pe raza judeţului Alba şi la nivelul întregii ţări, au evidenţiat o creştere semnificativă, în urma 
cărora, se pierd prematur vieţi omeneşti, se pierde definitiv sau temporar capacitatea de muncă, 
rezultând şi importante pagube materiale.  
 Proiectul de prevenire a accidentelor rutiere în rândul preșcolarilor și elevilor, intitulat 
„Educație rutieră” vizează consolidarea unui parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, între 
autorităţile publice şi unităţile de poliţie, în baza art. 3 din Legea nr. 218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi ale art. 91 alin. 1 lit. e coroborat cu alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 
Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin domnul Ion 
DUMITREL – preşedinte, în calitate de partener, 
pe de o parte, și 
 Inspectoratul de Poliție Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Piaţa Ion 
I.C. Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul comisar șef de 
poliție Florin Constantin DOGARU – împuternicit șef al inspectoratului, în calitate de 
partener pe de altă parte,  
 au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare  

Art. 1. -  Obiectul Protocolului de colaborare 
 (1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie: 
 a.) Organizarea în anul 2019, în unitățile școlare din județul Alba, inclusiv grădinițe, a 
activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” pentru prevenirea accidentelor rutiere, 
adresate preșcolarilor și elevilor din județul Alba, activități prevăzute în Regulamentul de 
desfășurare a acestui proiect - anexă la prezentul protocol. 
 b.) Dezvoltarea nivelului de pregătire a preşcolarilor şi elevilor în vederea adoptării unui 
comportament bazat pe respectarea regulilor de circulaţie. 
 c.) Creşterea nivelului de implicare a elevilor în activităţi de prevenire a accidentelor 
rutiere. 
 d.) Optimizarea sistemului de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi 
familie pentru prevenirea accidentelor rutiere, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali. 
 (2) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în 
vederea îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt 
definite în prezentul Protocol de colaborare. 

Art. 2. -  Scopul Protocolului de colaborare 
 Prezentul Protocol de colaborare are ca scop prevenirea accidentelor rutiere în rândul 
preşcolarilor şi elevilor din judeţul Alba. 

Art. 3. -  Durata Protocolului de colaborare 
 Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a 
Consiliului Județean Alba și expiră la data de 30 iunie 2019. 

Art. 4. - Sursa fondurilor 
 Bugetul estimativ al acestui proiect este de 17.000 lei. Fondurile necesare finanțării 
acestui proiect provin din bugetul local al Județului Alba.  

Art. 5. - Responsabilitățile părților 
     (1) UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba  

  va suporta, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor 
necesare pentru premierea participanților (echipamente IT şi birotică, articole şi echipamente 
sportive, furnituri birou şi articole şcolare), a articolelor necesare desfăşurării acţiunilor de 
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prevenire a accidentelor rutiere, precum și a celor legate de achiziționarea de apă și dulciuri, 
pentru buna desfășurare a activităților din cadrul proiectului; 

  va asigura promovarea activităților din cadrul proiectului în mass media și pe site-ul 
propriu; 

  va asigura, prin responsabilul desemnat, sprijinul de specialitate în organizarea și 
derularea activităților și a festivității de premiere. 
      (2) Inspectoratul de Poliție județean Alba  

  va avea întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea activităților 
din cadrul proiectului; 

  va obține, anterior desfășurării activităților din cadrul Protocolului, acordul scris din 
partea Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul 
Alba a activităților al căror obiect îl constituie prezentul Protocol; 

  va asigura promovarea în mass media și pe site-ul propriu a activităților din cadrul 
proiectului; 

  va elabora un Regulament de desfășurare a activităților și a festivității de premiere; 
  va elabora un raport de activitate final, referitor la data și locul desfășurării, număr de 

participanți, rezultate etc. 
Art. 6. - Conflictul de interese 

  Părţile se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi 
vor trebui să informeze partenerul imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce 
la apariţia unui asemenea conflict de interese. 

Art. 7. - Amendarea Protocolului de colaborare 
 (1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un 
amendament care trebuie acceptat de cealaltă parte.  
 (2) Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile 
înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor 
foarte bine justificate. 

Art. 8. - Răspunderea părților 
 (1) Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute 
întocmai și cu bună credință. 
 (2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 
Protocol.  

Art. 9. - Forța majoră 
 Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face 
imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de 
răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 
  Încheiat la Alba Iulia în 2 (două) exemplare originale în limba română. 
 
          UAT Judeţul Alba prin                                 Inspectoratul de Poliție Județean Alba 
        Consiliul Județean Alba                        
                 Președinte                           Împuternicit Șef al Inspectoratului 
            Ion DUMITREL                                                                 Comisar șef de poliție 
                     Florin Constantin DOGARU                                                                       
                Vicepreşedinte,  
      Marius Nicolae HAŢEGAN 
     Director executiv, 
                Marian AITAI      
 
               Director executiv,                           Vizat, 
                   Ioan BODEA               Consilier juridic         
                                                                                                          Subcomisar de poliție 
                 Vizat C.F.P.P.                                                                   Ioana MUNTEAN 
                
              Consilier juridic  
 
Intocmit, Sorina Oprean                

http://www.cjalba.ro/
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 Anexa la Protocolul de colaborare                                                                                          
   

 
 

REGULAMENT 
   de desfășurare a activităților din cadrul  

Proiectului „Educație rutieră” 
 

 
CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 

 Art. 1.  Dat fiind faptul că în ultima perioadă accidentele de circulaţie înregistrate pe raza 
judeţului Alba şi la nivelul întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă, se consideră 
necesară organizarea unor activităţi extracurriculare de educaţie rutieră. Urmările acestora sunt, 
de cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, definitiv sau temporar 
capacitatea de muncă, precum şi importante pagube materiale.  
 Nesupravegherea copiilor de către persoanele responsabile, asociată cu natura impulsivă 
şi energică a copiilor şi, totodată, lipsa unei educaţii rutiere adecvate în rândul acestora, sunt 
factori care pot conduce la producerea unor reale tragedii. 
 Deoarece, cel mai important factor de prevenire a accidentelor rutiere în rândul tinerilor îl 
reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte importantă implicarea cât 
mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  
 În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, 
desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul 
prevenirii accidentelor de circulaţie, precum şi prin angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a 
familiilor acestora în activităţi educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte monitorizarea 
permanentă a cauzelor care determină pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune comună şi 
coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste. 
 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 
 Art. 2. (1) Potrivit prevederilor art. 124 lit. a și art. 124 lit. d din O.U.G. nr. 195/2002 
privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare, are atribuții în ceea ce privește asigurarea, prin 
programa școlară, a educației rutiere a preșcolarilor și elevilor din învățământul preuniversitar, 
precum și a materialului didactic pentru laboratoarele de educație rutieră și parcurile–școală 
proprii de circulație.  
   (2) Conform prevederilor art. 128 alin. 1 lit. i din același act normativ, 
autoritățile administrației publice locale au atribuții în sprijinirea activităților organizate de 
Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne pentru educația rutieră a elevilor. 
 Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. e și ale art. 91 alin. 6 lit. a din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, consiliul județean are atribuții privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea 
acestor atribuții, hotărând cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, 
inclusiv parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, 
lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean. 
 

CAPITOLUL III – Alocarea resurselor financiare 
 Art. 4. Suma aferentă realizării proiectului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  
 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 
 Art. 5.  Județul Alba, în perioada mai-iunie 2019. 
 

CAPITOLUL V – Activitățile din cadrul proiectului 
 Art. 6.  Concurs cu tematică rutieră pentru preşcolari „Micii Pietoni”:  
  7 echipaje a câte 3 preşcolari din grupa mare, de la grădiniţe din Alba Iulia (21 
preșcolari); 
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  vor susține 3 probe de concurs, pentru a demonstra cunoştinţele privind regulile de 
circulaţie pietonală, constând în recitarea unei poezii, interpretarea unui cântec cu tematică 
rutieră şi o probă practică.  
 Toți participanții vor fi premiați cu diplome, articole şi echipamente sportive şi/sau 
furnituri de birou şi articole şcolare. 
 Loc de desfăşurare: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 Alba Iulia. 
 Responsabili activitate:  
  Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 
interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 
  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 
 Art. 7. Expoziţie de colaje „Atenţie! Circul şi eu!”  
 Participă preșcolarii grupelor mari de la Grădiniţele din Aiud (aproximativ 150 
preșcolari).  
 Cei mici vor realiza lucrări constând în desene si colaje cu tematică rutieră, lucrări pentru 
care vor primi premii constând în articole şi echipamente sportive şi/sau furnituri de birou şi 
articole şcolare. 
 Loc de desfăşurare: Grădiniţa „Primii paşi” Aiud. 
 Responsabili activitate:  
  Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 
interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 
  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 
 Art. 8. Patrule şcolare în acţiune 
  Participă echipajele de patrule de școlare din județ, înființate în baza dispoziţiilor  
Capitolului 9 din Rezoluţia de ansamblu R.E.1 pentru aplicarea Convenţiei asupra circulaţiei 
rutiere, încheiată la Viena în 1968, pe care România a ratificat-o prin Decretul 328/1980, 
precum şi ale art. 29 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Fiecare patrulă are câte 6 membri.  
 Concursul constă în susținerea unei probe scrise și a unei pobe practice, sub îndrumarea 
specialiștilor din cadrul Serviciului rutier al Inspectoratului Județean de Poliție Alba. 
 În urma punctajului obținut la cele două probe se va întocmi un clasament, echipajele 
participante fiind premiate cu diplome, articole şi echipamente sportive şi/sau echipamente IT și 
birotică.  
 Loc de desfăşurare: locația nu este fixă; se va alege o zonă circulată dintr-un municipiu 
sau oraș al județului Alba. 
 Responsabili activitate:  
  Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 
interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 
  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 
 Art. 9.  Concurs de desene pe asfalt – „O lume de copii - o lume sigură!”, destinat 
preşcolarilor şi şcolarilor (clasele 0-IV), constă în realizarea de desene pe asfalt, cu tematică 
rutieră.  
 Dat fiind faptul că are loc odată cu sărbătorirea Zilei Internaționale a Copilului, 1 Iunie, 
toți participanții primesc diplome, articole şcolare şi furnituri de birou. 

Loc de desfăşurare: locația nu este fixă. Se va alege în fiecare an o altă localitate din 
județul Alba, astfel încât beneficiari să fie copiii din întregul județ. 
 Responsabili activitate:  
  Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 
interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
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  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 
  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 
 Art. 10. Concursul Național „Educaţie Rutieră – Educaţie pentru Viaţă!” - etapa 
judeţeană, destinat elevilor de gimnaziu și liceu. 
 Se desfășoară în baza Regulamentului emis de către Ministerul Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului împreună cu Ministerul Administrației și Internelor. 
 Are la bază prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 
completările ulterioare  și ale O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Concursul se va desfășura pe secțiuni, A – gimnaziu și B – liceu, fiecare echipaj fiind 
format din 2 elevi.  
 În cadrul secțiunii A, fiecare membru al echipajului va susține, la alegere, câte o probă, 
unul proba de parcurgere a unui traseu de îndemânare cu bicicleta în poligon, iar celălalt proba 
de respectare a regulilor de circulație de către bicicliști, în parcul școală.  
 În cadrul secțiunii B, fiecare membru al echipajului va susține, la alegere, câte o probă, 
unul proba teoretică, în vederea verificării cunoștințelor în domeniul rutier, pe bază de 
chestionar, iar celălalt proba de arbitraj în vederea identificării abaterilor de la respectarea 
regulilor de circulație de către bicicliști, în parcul școală.  

În urma punctajului obținut în cadrul fiecărei secţiuni se va întocmi un clasament, 
echipajele participante fiind premiate cu diplome, furnituri de birou şi articole şcolare şi/sau 
articole şi echipamente sportive şi/sau echipamente IT și birotică.  
 Loc de desfăşurare: locația nu este fixă. Se va alege în fiecare an o alta localitate din 
județul Alba, astfel încât beneficiari să fie elevii din întregul județ. 
 Responsabili activitate:  
  Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 
interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 
  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

Art. 11. Activităţi de prevenire a consumului de alcool şi droguri, şi a 
comportamentelor violente ce derivă din acesta - destinate elevilor de gimnaziu și liceu. 

Poliţiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității vor desfăşura în 
cadrul orelor de prezentare activități în cadrul cărora se vor efectua exerciții care simuleaza 
situații reale de comportamente violente cauzate de consumul de alcool si droguri, astfel venind 
în completarea explicațiilor teoretice în domeniu.  
 Loc de desfăşurare: locația nu este fixă. Se vor alege 10 instituţii de învăţământ din 
județul Alba, astfel încât beneficiari să fie elevii din întregul județ. 
 Responsabili activitate:  
  Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 
interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 
  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 
 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 
 Art. 12. Premiile aferente fiecărei activități vor fi achiziționate în limita bugetului total 
alocat acestui proiect. 
 Art. 13. La toate activitățile desfășurate în aer liber, elevii şi preşcolarii vor primi apă și 
dulciuri din partea Consiliului Judeţean Alba. 
 Art. 14. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2019. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea 
reprezentării Judeţului Alba la Campionatul  Mondial pentru provocarea tehnologiei  

„Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei”  
FIRST Tech Challenge World Championship Detroit, SUA 

 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Judeţean Alba, în 
vederea reprezentării Judeţului Alba la Campionatul  Mondial pentru provocarea tehnologiei 
„Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei” FIRST Tech Challenge World Championship 
Detroit, SUA; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 
de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar 
Judeţean Alba, în vederea reprezentării Judeţului Alba la Campionatul  Mondial pentru 
provocarea tehnologiei „Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei” FIRST Tech 
Challenge World Championship Detroit, SUA; 
 - raportul de specialitate nr. 7196/8 aprilie 2019 comun, al Direcției gestionarea 
patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba; 
 - solicitarea nr. 1897/8 aprilie 2019 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7087/8 aprilie 2019 

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. 4 Educație, 
cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legii nr. 1/ 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/2011 
privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor 
şcolare; 

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 încheierea Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea reprezentării 
Judeţului Alba la Campionatul  Mondial pentru provocarea tehnologiei „Inspiraţie şi 
recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei” FIRST Tech Challenge World Championship Detroit, 
SUA,  conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 2. Se alocă suma de 10000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 
prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2019), pentru desfășurarea 
activităților privind reprezentarea Judeţului Alba la Campionatul  Mondial pentru provocarea 
tehnologiei "Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei" FIRST Tech Challenge World 
Championship Detroit, SUA  
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului 
Școlar Judeţean Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 
Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 86 
Alba Iulia, 12 aprilie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 2 lit. b şi lit. f  din  
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un 
număr de 25 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 25  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 86/12 aprilie 2019  

 ROMÂNIA              ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA             JUDEȚUL ALBA       
Consiliul Judeţean Alba                  Inspectoratul Școlar Județean Alba 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 PREAMBUL 
 Inspectoratul Școlar Județean Alba este serviciu public deconcentrat al Ministerului 
Educației Naţionale, fiind organizat la nivelul județului și acționează pentru realizarea 
obiectivelor sistemului de învățământ, prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educației naționale, în 
domeniul învățământului preuniversitar. 
 Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, își propune să susțină promovarea 
performanţei în educaţie, precum şi promovarea Judeţului Alba la nivel mondial, prin 
participarea Echipei de robotică Team RO001 XEO a Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi 
Crişan” Alba Iulia la Campionatul  Mondial pentru provocarea tehnologiei "Inspiraţie şi 
recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei" FIRST Tech Challenge World Championship Detroit, SUA. 

În temeiul Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 
5530/2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a 
inspectoratelor şcolar, a Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, precum şi în temeiul atribuțiilor 
prevăzute de art. 91 alin. 1 lit. e raportat la art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

PĂRȚILE 
1. Județul ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba 

Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar 
RO08TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin Ion 
DUMITREL, în calitate de Preşedinte, pe de o parte,  

și  
2. Inspectoratul Școlar Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada 

Gabriel Bethlen,  nr. 7, judeţul Alba, CUI 4562648, reprezentat legal prin Eugenia Marcela 
DĂRĂMUȘ, în calitate de Inspector Școlar General, pe de altă parte,  

convin următoarele: 
 
 ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
 (1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie susţinerea promovării performanţei 
în educaţie şi a promovării Judeţului Alba la nivel mondial, prin participarea Echipei de robotică 
Team RO001 XEO a Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia la Campionatul  
Mondial pentru provocarea tehnologiei "Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei" FIRST 
Tech Challenge World Championship, care va avea loc în perioada 24-27 aprilie 2019, în 
Detroit, SUA. 

 (2) Prezentul protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în 
vederea îndeplinirii scopurilor prezentului protocol de colaborare. Activităţile și contribuția 
fiecărei părți sunt definite în prezentul protocol de colaborare. 

 
 ARTICOLUL 2 -  SCOPUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

Prezentul protocol de colaborare are ca scopuri: 
  promovarea elevilor talentaţi în domeniul roboticii, în rândul elevilor din Județul Alba; 

 Promovarea performanţei în educaţie; 
  promovarea spiritului competițional și de echipă; 
  promovarea Județului Alba la nivel mondial, prin participarea Echipei de robotică 
Team RO001 XEO a Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia la etapa mondială 
a acestei competiţii. 
 
 ARTICOLUL 3 -  DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
 Prezentul acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului 
Județean Alba și expiră la data de 15 mai 2019. 
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 ARTICOLUL 4 - SURSA FONDURILOR 

Suma maximă prevăzută pentru susţinerea promovării Judeţului Alba la nivel mondial, 
prin participarea Echipei de robotică Team RO001 XEO a Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi 
Crişan” Alba Iulia la Campionatul  Mondial pentru provocarea tehnologiei "Inspiraţie şi 
recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei" FIRST Tech Challenge World Championship Detroit, SUA, 
este de 10000 lei. 
 Fondurile necesare finanțării acestei activităţii provin din bugetul local al Județului Alba 
prin Consiliul Județean Alba.  
 
 ARTICOLUL 5 - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba,  

 să suporte, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de deplasarea Echipei de 
robotică Team RO001 XEO a Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia la 
Campionatul  Mondial pentru provocarea tehnologiei "Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi 
tehnologiei" FIRST Tech Challenge World Championship Detroit, SUA; 

 să asigure, prin responsabilul de proiect, sprijinul de specialitate în derularea 
activităţii; 

Din partea Consiliului Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea activităţilor din 
cadrul proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este doamna Sorina Oprean - consilier 
superior în cadrul Direcției gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, 
sport, relaţii interinstituţionale. 

 (2) Inspectoratul Şcolar Județean Alba,  
 Inspectoratului Școlar Județean Alba, prin  Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi 

Crişan” Alba Iulia, îi revine întreaga responsabilitate cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
acţiunilor legate de deplasarea Echipei de robotică Team RO001 XEO a Colegiului Naţional 
„Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia la Campionatul  Mondial pentru provocarea tehnologiei 
"Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei" FIRST Tech Challenge World Championship 
Detroit, SUA; 

 Să promoveze imaginea judeţului Alba, prin folosirea Logo-ului turistic al judeţului 
Alba (care vă va fi pus la dispoziţie în format vectorial); 

 să elaboreze un raport de activitate după finalizarea activităţii, referitoare la data și 
locul desfășurării, număr de participanți, rezultate etc.; 

 să asigure diseminarea activităţii şi a rezultatelor acesteia în rețeaua școlară și 
promovarea în mass media și pe site-ul propriu; 

Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea 
acţiunilor din cadrul activităţii ce face obiectul prezentului protocol este domnul profesor Ionel 
Trifon, Inspector şcolar - Informatică. 

 
 ARTICOLUL 6 - CONFLICTUL DE INTERESE 

Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va 
informa partenerul imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia unui 
asemenea conflict de interese. 

 
ARTICOLUL 7 - AMENDAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
(1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să 
informeze cealaltă parte cu cel puţin 5 zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a 
amendamentului. 

(2) Orice modificare a reglementărilor legale cu privire la desfăşurarea acestei activităţi 
va fi adusă la cunoştinţa partenerului şi va conduce la aducerea în acord a anexei la prezentul 
protocol de colaborare. 

(3) Orice modificare a protocolului de colaborare se va supune aprobării Consiliului 
Județean Alba și va intra în vigoare la data semnării amendamentului, ulterioare aprobării lui 
prin hotărâre. 

ARTICOLUL 8 - RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 
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(1) Prezentul protocol de colaborare deservește interesul comun al părților, care se obligă 
să-l execute întocmai și cu bună-credință. 

(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 
protocol de colaborare. 

(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una 
dintre părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea protocolului de colaborare, printr-o 
notificare scrisă adresată părții în culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data 
constatării nerespectării clauzelor protocolului de colaborare.  

(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un 
prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-
interese, după caz, conform normelor legale în vigoare. 

 
 ARTICOLUL 9 - FORȚA MAJORĂ 

(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau 
totale a obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de colaborare. Prin forţă majoră se înţelege 
un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după 
încheierea protocolului de colaborare şi care împiedică părţile să execute total sau parţial 
obligaţiile asumate. 

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, 
în scris, în maximum 5(cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu 
avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, va fi comunicată în maximum 
15(cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.  

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare. 

(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare 
partener poate renunţa la executarea protocolului de colaborare. În nici un caz, nici una din părţi 
nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate 
obligaţiile până la această dată. 

 
 Prezentul protocol de colaborare constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat 
astăzi…………, în 2 (două) exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică. 
          Judeţul Alba, prin                                                    Inspectoratul Școlar Județean Alba 
CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                                     

                        
               Președinte,                                                                    Inspector Școlar General, 
            Ion DUMITREL                                                      Prof. Eugenia Marcela DĂRĂMUȘ 
 

Vicepreşedinte, 
        Marius Nicolae HAŢEGAN 
                                                                       

Director executiv, 
       Marian Florin AITAI 

       
Director executiv, 

             Ioan BODEA 
                            
Director executiv, 

          Liliana NEGRUŢ  
   

Vizat C.F.P.      
                

 Consilier juridic 
 
                   Întocmit,  

    Sorina Oprean 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Alba, aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România 
 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind  acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din 
judeţul Alba, aparținând cultelor religioase recunoscute din România; 

- expunerea de motive şi proiectul de hotărâre  privind  acordarea de sprijin financiar 
unor unităţi de cult din judeţul Alba, aparținând cultelor religioase recunoscute din România; 
            - raportul de specialitate nr. 6921/5 aprilie 2019 al Direcţiei  dezvoltare şi bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 
           Luând în considerare solicitările unităţilor centrale de cult formulate pe baza cererilor 
primite de la unitățile locale de cult aparţinătoare cultelor religioase recunoscute din România ; 

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. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. b 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; 

- art. 3 alin. 3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- art. 5 din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 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 nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

 
            Art.1. Se aprobă sprijin financiar unor unități de cult din județul Alba, aparținând cultelor 
religioase recunoscute din România în sumă de 1.400.000 lei, conform anexei - parte integrantă a 
prezentei hotărâri.  
            Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 
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Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, Unităților centrale de 
cult din județul Alba, Secretariatului de Stat pentru Culte, Direcţiei juridică şi administraţie 
publică și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 87 
Alba Iulia, 12 aprilie 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 
27 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 28  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 1 

 
                                                                               

 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 87/12 aprilie 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 Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA, pentru anul 2019 
      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii „ 
Parcul Industrial Cugir” SA, pentru anul 2019; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Societăţii „ Parcul Industrial Cugir” SA, pentru anul 2019;  
 - raportul de specialitate nr. 6880 din 5 aprilie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 
 - adresa nr. 50/1 aprilie 2019 a Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA cu privire la 
aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6750 din 3 aprilie 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. 5 Cooperare 
interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 
- 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;  

- Ordinului nr. 3145/2017 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea 
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare 
a acestuia; 

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 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii „Parcul 

Industrial Cugirˮ SA, conform anexelor nr. 1-5, parte integrantă a prezentei hotărâri.       
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului general al 
Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societăţii „Parcul 
Industrial Cugir” SA, Direcției juridică și administrație publică și Direcţiei dezvoltare şi bugete 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
Nr. 88 
Alba Iulia, 12 aprilie 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 17 
voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 28  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 11 
 
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 88/12 aprilie 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 Bugetului de venituri şi cheltuieli al  

Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, pentru anul 2019 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, pentru anul 2019;  
 -  raportul de specialitate nr. 7002 din 8 aprilie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 
 - adresa nr. 1529/05.04.2019 a Societăţii „ Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA cu privire 
la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6991 din 5 aprilie 2019;  

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii și de favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și 
mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 
- 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;  

- Ordinului nr. 3145/2017 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea 
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare 
a acestuia; 

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 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba“ SA, conform anexelor nr. 1-5, parte integrantă a prezentei hotărâri.       
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului general al 
Societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.    

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societăţii 
„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, Direcției juridică și administrație publică și Direcţiei 
dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
Nr. 89 
Alba Iulia, 12 aprilie 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 27 
voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 27  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
 
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 88/12 aprilie 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 constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local  

şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 
 sau parţial din venituri proprii, în anul 2019 

 
      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a 
bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în 
anul 2019; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea 
excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii, în anul 2019; 

- raportul de specialitate nr. 7297/9 aprilie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 
specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al 
Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport și de avizul favorabil 
al Comisiei de specialitate nr.  5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 
 Având în vedere prevederile: 
 - art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare; 
 - Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 
instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor 
interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor 
fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, 
indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul 
ministrului finanțelor publice nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 aprobate 
prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3809/18 decembrie 2018;  
 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 constituirea în anul 2019 a excedentului bugetului local, rezultat la 31 
decembrie 2018, în sumă de 129.448,87 mii lei. 

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

  a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre 
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2019, suma de 5.029  mii 
lei (ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare); 

  b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2019, suma 
de  123.952,87 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre. 
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Art. 3. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2019 de către Direcţia Publică 
Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba a excedentului bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31 decembrie 2018, în 
sumă de 50,59 mii  lei, pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.  

Art. 4. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2019 de către Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31 decembrie 2018, în sumă de 795,20 mii lei, astfel:  

 a.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, suma de 657,30 mii lei; 
 b.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, suma de 137,90 mii lei. 

  Art. 5. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2019 de către Spitalul de 
Pneumoftiziologie Aiud a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31 decembrie 2018, în sumă de 6,53 mii lei, 
pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare. 

Art. 6. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2019 de către Muzeul Naţional al Unirii 
Alba Iulia a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, rezultat la 31 decembrie 2018, în sumă de 99,65 mii lei, pentru 
acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare. 

Art. 7.  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari 
de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 8. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 
Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Direcţiei Publică 
Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba,  Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,  
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; Ordonatorilor 
terţiari de credite în extras; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 90 
Alba Iulia, 12 aprilie 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 
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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Anexa la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 90/12 aprilie 2019 

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

  mii lei 
Nr. 
Crt. Denumirea obiectivului Buget 2019 

0 A 1 
TOTAL, din care: 123,952.87 

A. Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 13,821.60 

I. Obiective de investiţii: 11,892.00 

1.  Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean 
Alba cu extindere  11,530.00 

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

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

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

30.00 

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

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

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

4.00 

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

250.00 

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

250.00 

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

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

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

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

B. Capitolul 54.00   Alte servicii publice generale                                                                                             459.75 
I. Obiective de investiţii Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo: 132.20 
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1. Alimentare cu apă container din localitatea Rimetea 25.00 
2. Racord energie electrică container din localitatea Rimetea 25.00 
3. Racord energie electrică container din localitatea Arieșeni 25.00 
4. Racord energie electrică container din zona Șureanu 25.00 
5. Containere  32.20 

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

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

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

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

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

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

D. Capitolul 66.00 Sănătate, din care: 18,363.35 
I. Obiective de investiţii: 4,690.94 

1. Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean de 
Urgență Alba Iulia (PT) 261.00 

2. Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 533.94 

3. Mansardare Policlinica (Corpuri clădire C+D) la Spitalul Județean de 
Urgență Alba Iulia 3,073.00 

4. Recompartimentări  secția I și  II Clădire Spitalul de Pneumoftiziologie 
Aiud - proiect tehnic și execuție 293.00 

5. Stație oxigen - proiect tehnic și execuție Spitalul de Pneumoftiziologie 
Aiud 530.00 

II. Alte cheltuieli de investiţii: 71.00 

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

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

40.00 

III. Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 7,607.58 
IV. Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 1,043.00 
V. Reparaţii capitale Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: 3,621.00 
1. RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș 943.00 
2. RK Farmacie 20.00 
3. RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă 562.00 

4. RK și schimb de destinație din Școala Postliceală Sanitară în Secție 
Recuperare, Medicină fizică și Balneologie și extindere Ambulator 

750.00 

5. RK Bloc operator 600.00 
6. RK Secția Pediatrie, Oftalmologie 44.00 
7. RK Cai de acces și subsol 12.00 
8. RK Dispensar TBC 150.00 
9. RK Post Trafo spital 540.00 

VI. Cofinanțare proiecte 1,329.83 
  Proiect Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba 

Iulia - Cofinanțare Cod SMIS 114211 
147.42 

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

5.74 

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

4.32 

  Proiect Reabilitare energetică a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 1,172.35 
E. Capitolul 67.00 Cultură, recreere şi religie 23,293.40 

I. Obiective de investiţii: 15,000.00 
1. Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, municipiul Blaj 15,000.00 

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

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

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

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

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

8. Modul client Z 39.50 (TINREAD) - Biblioteca Județeană Lucian Blaga 
Alba 25.00 

  Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 1,335.00 
I. Obiective de investiţii: 1,010.00 

1. Lucrări de intervenție asupra clădirii pentru reabilitarea și extinderea 
Teatrului de Păpuși „Prichindelˮ Alba Iulia 1,000.00 
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2. 

Reabilitare  amenajare și împrejmuire curte (gard imprejmuire și curte 
interioară) Teatrul de Papusi „Prichindelˮ Alba Iulia - Proiect tehnic, 
detalii de execuție, caiete de sarcini, documentație tehnică DTAC și 
DTOS pentru autorizarea lucrărilor de construcții, avize, acorduri 

10.00 

II. Dotari independente Teatrul de Papusi „Prichindelˮ Alba Iulia 325.00 
  Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba Iulia 668.00 

I. Dotări independente Centrul de Cultura "Augustin Bena” Alba Iulia 668.00 
  Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 1,044.90 

I. Alte cheltuieli de investiţii: 1,044.90 

  
Proiectare-execuție pentru stație reglare și redimensionarea conductelor 
de alimentare centrală termică pe gaz (montare distribuitor) 28.00 

II. Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 1,016.90 
F. Capitolul 68.02   Asigurări şi asistenţă socială – DGASPC Alba                                                                                           6,229.54 

I. Obiective de investiţii: 4,898.46 

1. Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 
Mental Ocna Mureș - execuție 3,000.00 

2. Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 
Mental Ocna Mureș- PT 150.00 

3. Centrul de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și 
Mental Ocna Mureș -DALI 49.00 

4. Proiect, extindere, modernizare  și autorizare PSI - Centrul de Îngrijire și 
Asistență Abrud 64.74 

5. Extindere și modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență Abrud - 
execuție 1,500.00 

6. Întocmire documentație tehnică în vederea obținerii autorizației de 
incendiu pentru Locuința protejată Aiud 20.00 

7. Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu handicap Sîncrai- 
DALI 100.00 

8. Documentație tehnică obținere autorizație PSI sediu DGASPC Alba 14.72 
II. Alte cheltuieli de investiţii: 147.80 
1. Centrale termice 50.00 

2. Montare statie reglare abur centrală termică Centrul de Recuperare și 
Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos 40.00 

3. Centrală telefonică digitală sediu DGASPC Alba 17.80 

4. Copiator Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de 
Jos 10.00 

5. Programe informatice software  și licențe 30.00 

III. Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, 
depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 1,183.28 

G. Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică 13,958.10 
I. Obiective de investiţii: 13,000.00 
1.  Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș 13,000.00 

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

H. Capitolul 74.02 Protecţia Mediului 390.11 
I. Obiective de investiţii: 148.41 
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1. 
Lucrări de construire  Împrejmuire  Centru de vizitare de la Poarta 
Raiului - (execuție, asistență tehnică din partea proiectantului avize, 
servicii  diriginte șantier, acorduri, etc) 132.41 

2. 

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

II. Alte cheltuieli de investiţii: 150.70 

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

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

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

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

91.00 

I. Capitolul 84.02  Transporturi 47,292.02 

I. Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2019, în continuare: 17,854.34 

1. 
Modernizare drum județean DJ107G: DJ 107D (Ocna Mureș) - Noşlac - 
Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - limită Județul Mureş 1,779.56 

2. 

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

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

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

5. 
Modernizare drum județean DJ704K: Vinerea (DJ704) - Săliștea 
(DJ705E) 6,359.32 

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

II. Lucrări noi: 806.47 

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

   Alte cheltuieli de investiţii:  2,913.44 
III. Dotări independente pentru Activitatea Transporturi 2,222.23 
IV. Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii: 691.21 

1. Servicii de expertizare a lucrărilor executate la obiectivul - Consolidare 
corp drum județean DJ750: Gârda de Sus (DN75) - Ordâncușa - Ghețar 176.35 

2. Expertiză  tehnică - Modernizare și consolidare drum județean DJ107V: 
DJ107 - Alecuș - DJ107D 65.07 

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

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

5. Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km. 
52+150, Dobra, județul Alba - faza DALI 37.64 
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6. Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almaşu de 
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF 55.54 

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

8. Pod pe DJ141C peste Valea Lupului, km. 2+600, localitatea Lunca, 
județul Alba, faza SF 37.00 

9. 
Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H- 
drum acces Centru Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos) - 
faza DALI 11.10 

10. 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 
Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza 
- Blaj - Sîncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 
Baltă - limita Județul Mureș, tronson km. 2+112- km. 4+587 44.27 

11. Modernizare și consolidare drum județean DJ107V: DJ107 - Alecuș -
DJ107D faza DALI 109.75 

12. Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - 
Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) faza DALI 57.00 

V. 

Proiect POR „Modernizare drum judetean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul 
de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătuni -
Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuciulești -
Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu)  km. 0+000 - 
km. 76+540ˮ       

11,761.77 

VI. Proiect POR „Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de 
Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Susˮ 6,055.00 

VII. Proiect POR „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - 
Mesentea - Benic - Intregalde, județul Alba km. 17+700-km. 23+700ˮ 7,901.00 

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

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

a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul 
de stat în anul 2019, precum și repartizarea sumelor defalcate  
din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor  

privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2019 
 
 

 
      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale 
din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se 
încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru 
anul 2019; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi 
administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul 
pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene 
și comunale pentru anul 2019; 
   - raportul de specialitate nr. 7292/9 aprilie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 
 Luând în considerare comunicările unităţilor administrativ-teritoriale din Județul Alba la 
adresa nr. 5190/18 martie 2019 a Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 
specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al 
Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport şi de avizul favorabil 
al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 
  Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi lit. d 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 28492 mii lei, corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la 
bugetul de stat în anul 2019, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru 
susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru 
cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, 
nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a  prezentei hotărâri. 
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Art. 2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a sumei 
de 14640 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale, potrivit anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

 Art. 3. 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. 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, șefului 
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Unităților Administrativ Teritoriale 
nominalizate şi direcţiilor din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 91 
Alba Iulia, 12 aprilie 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 
27 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 27  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
 
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 91/12 aprilie 2019 sunt publicate și pot 
fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/


 
108 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba,  a 

bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2019 

 
 

 
      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului 
local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2019; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al 
Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi 
a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  
pe anul 2019; 
 - raportul de specialitate nr. 7296/09 aprilie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 
 - adresa nr. ABG_STG - 4208/18 martie 2019 a Administrației Județene a Finanţelor 
Publice Alba privind comunicarea nivelului minim al impozitului pe venit estimat la nivelul 
judeţului Alba şi pe fiecare unitate administrativ teritorială pentru anul 2019 şi nivelul estimat al 
veniturilor proprii ale unităţilor administrativ teritoriale pentru anul 2019; 
 Luând în considerare prevederile: 
 - adresei nr. ABG_STG - 4376/22 martie 2019 a Administrației Județene a Finanţelor 
Publice Alba privind comunicarea cotelor defalcate din impozitul pe venit(alocări directe) 
estimate a se încasa în anul 2019 și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pe anul 
2019, precum și estimările pe anii 2020-2022; 
 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 54/2019 pentru aprobarea repartizării pe 
unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzatoare cotei de 17,5% din 
impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale, pe anul 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 şi de avizul favorabil 
al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 
 Având în vedere prevederile: 
 - art. 91 alin. 1 lit. b și alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 
 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, pe anul 2019, se stabileşte în sumă de 

559.741,08  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, pe anul 2019, în sumă de 353.192,00 
mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2019, se 
stabileşte în sumă de 203.017,01 mii lei. 

                (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2019, se 
stabileşte în sumă de 150.174,99 mii lei. 

Art. 3. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019 în sumă de 
11,00  mii lei, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri  proprii pe anul 2019,  în sumă de 247.146,31 mii lei, în structura prevăzută în 
anexa nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                 (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii pe anul 2019 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 215.307,36 mii 
lei. 

                 (3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri  proprii pe anul 2019 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 31.838,95 mii 
lei. 

  Art. 5. (1) Cheltuielile pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2019, se stabilesc în sumă 
de 45.256,60  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

             (2) Se aprobă un număr de 180 posturi pentru aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Alba pe anul 2019. 
                         (3) Cotizaţiile Judeţului Alba pe anul 2019,  se stabilesc conform anexei nr. 5„a” 
- parte integrantă a prezentei hotărâri. 
   (4)  Se aprobă Programul activităţilor pentru implementarea strategiilor elaborate 
și aprobate de Judeţul Alba, pe anul 2019, conform anexei nr. 5„b” - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 
  (5)  Se aprobă Programul activităţilor de comunicare si  promovare a Judeţului 
Alba pe anul 2019, conform anexei nr. 5„c” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

  (6) Se aprobă suma de 60,00 mii lei pentru implementarea în anul 2019 a 
proiectului cu finanțare externă nerambursabilă „TECHNIC- TECHnicalpartNership towards 
INNOVATION and Cooperation for VET”. 

Art. 6. (1) Cheltuielile pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - Salvaspeo” Alba, 
pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 2.614,25 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

             (2) Se aprobă un număr de 17 posturi pe anul 2019, pentru Serviciul Public 
Judeţean „Salvamont - Salvaspeo” Alba. 

Art. 7. Cheltuielile pentru Centrul Militar al Judeţului Alba pe anul 2019, se stabilesc în 
sumă de 445,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art. 8. Cheltuielile pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Județului 
Alba, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 176,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 8 - 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 9. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Învăţământ”, pe anul 2019, se stabilesc în sumă 
de 8.196,76 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

            (2)  Repartizarea sumei de 8.196,76 mii lei este următoarea: 
          Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba, suma de 1.348,39 mii lei, 
conform anexei nr. 9„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
         Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, suma de 
102,00 mii lei,  conform anexei nr. 9„b” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
          Învățământ special integrat în învățământul de masă,  precum şi finanțarea 
drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special,  
suma de  786.37 mii lei, conform anexei nr. 9„c” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, pe anul 2019, 
suma de 10,00 mii lei. 

 „Programul pentru școli al României”, pe anul 2019, suma de 5.950,00 mii lei. 
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Art. 10. Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 
20.063,35 mii lei,  repartizată pentru: 

  Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        16.224,00 mii lei 
  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                 3.578,35 mii lei 
  Obiectivul de investiții „Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgențe a 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”               261,00 mii lei 
Art. 11. (1) Cheltuielile pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2019, 

se stabilesc în sumă de 2.525,80 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 10 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 
                          (2) Se aprobă un număr de 32 posturi pe anul 2019, pentru Biblioteca Judeţeană 
„Lucian Blaga” Alba. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative, pe anul 2019, pentru 
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, conform anexei nr. 10„a” - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 12. Cheltuielile pentru Servicii recreative şi sport pe anul 2019 se stabilesc în sumă 
de 18.600,00  mii lei, din care: 

 pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ - sportive suma de 3.500,00 
mii lei. 

 pentru realizarea obiectivului „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800 -
2000 locuri - Municipiul Blaj”, suma de 15.000,00 mii lei 

 Fondul destinat pentru finanțarea activității de tineret,  suma de 100,00 mii lei. 
Art. 13. Contribuţiile pe anul 2019, pentru personalul neclerical şi repartizarea pe culte 

religioase a sumei de 17.732,00 mii lei, se stabileşte conform anexei nr. 11 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 14. (1) Sprijinul financiar pentru construirea, reabilitarea şi repararea lăcaşurilor de 
cult, pentru anul 2019, se stabileşte în sumă de 1.400,00  mii lei. 

              (2) Repartizarea sumei de 1.400,00 mii lei se aprobă prin hotărâre a Consiliului 
Judeţean Alba, pe baza solicitărilor, întocmite în condiţiile legii, de cultele religioase. 

Art. 15. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 
religiei”, pe anul 2019, se stabilește în sumă de 6.643,50 mii lei , în structura prevăzută în anexa 
nr. 12 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

     (2) Se aprobă un număr de 4 posturi pe anul 2019, pentru managerii instituțiilor 
publice de cultură. 

                (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural, educative și sportive, pe anul 
2019, conform anexei nr. 12„a” și Programul activităților culturale, pe anul 2019, conform 
anexei nr.  12„b” - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 16. (1) Cheltuielile pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  
Copilului Alba, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 89.635,26 mii lei, în structura prevăzută în 
anexele nr. 13„aˮ și nr. 13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri. 

                (2) Se aprobă un număr de 1035 de posturi, pe anul 2019, pentru Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Alba. 

Art. 17. Cheltuielile pentru activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”, pe anul 
2019, se stabilesc în sumă de 13.958,10 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 14 - parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 18. Cheltuielile pentru activitatea „Protecţia mediului”, pe anul 2019, se stabilesc în 
sumă de 2.589,01 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 15 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 
 Art. 19. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi”, pe anul 2019, se stabilesc în 
sumă de 96.802,49  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

               (2) Se aprobă Programul lucrărilor de întreținere şi funcţionare pe drumurile și 
podurile județene şi Programul altor activități în domeniul transporturilor, pe anul 2019, conform 
anexelor nr. 16„a” și nr. 16„b” - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 20. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Turism”, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 
200,00  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 17 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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             (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul turismului pe anul 2019,  
potrivit  anexei  nr. 17„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 21. Se aprobă Programul activităţilor din domeniul dezvoltării economice pe anul 
2019, conform anexei nr. 18 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 22. Se aprobă Agenda evenimentelor Județului Alba, pe anul 2019, în structura 
prevăzută în anexa nr. 19 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 23. Se aprobă cheltuielile pentru Centrul Judeţean de Resurse și Asistență 
Educațională Alba  aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Județul Alba, pe 
anul 2019, în sumă de 11,00 mii lei, potrivit anexei nr. 20 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 24. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Direcţia 
Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba,  în sumă de 1.998,39 mii lei, în structura 
prevăzută în anexa nr. 21 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă un număr de 25 posturi, pe anul 2019, pentru Direcţia Publică 
Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba.   

Art. 25. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli pe anul 2019, pentru Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 205.986,60 mii lei,  în structura prevăzută în anexa 
nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
                           (2) Se aprobă un număr de 1450 posturi, pe anul 2019, pentru Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Alba Iulia. 

Art. 26. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 17.509,47 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 23 - 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă un număr de 130 posturi, pe anul 2019, pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie Aiud. 

Art. 27. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, pentru Muzeul 
Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 9.640,85 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 24 
- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă un număr de 87 posturi pe anul 2019, pentru Muzeul Naţional al 
Unirii Alba Iulia. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Muzeului Național al 
Unirii Alba Iulia, pe anul 2019, potrivit anexei nr. 24„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 28. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, pentru Teatrul de 
Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 4.102,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 
25 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă un număr de 28 posturi, pe anul 2019, pentru Teatrul de Păpuşi  
„Prichindel” Alba Iulia. 

              (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Teatrului de Păpuşi  
„Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2019, potrivit anexei nr. 25„a” - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, pentru Centrul de 
Cultură „Augustin Bena” Alba, în sumă de 6.805,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 
26 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă un număr de 56 posturi, pe anul 2019, pentru Centrul de Cultură 
„Augustin Bena” Alba. 

              (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Centrului de Cultură 
„Augustin Bena” Alba, pe anul 2019, conform anexei nr. 26„a”- parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, pentru Direcţia 
Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.104,00 mii lei, în structura 
prevăzută în anexa nr. 27 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă un număr de 14 posturi pe anul 2019, pentru Direcţia Judeţeană de 
Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba. 

Art. 31. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 
finanțare și a creditelor de angajament, pe anul 2019, în structura prevăzută în anexa nr. 28 - 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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Art. 32. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții cu  finanțare din 
donații și sponsorizări, pe anul 2019, pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în structura 
prevăzută în anexa nr. 29 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 33. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari 
de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  Art. 34. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 
Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, Ordonatorilor terţiari de 
credite în extras, Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 92 
Alba Iulia, 12 aprilie 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 
24 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 24  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
 
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 92/12 aprilie 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 
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 „extraordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie  
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. 7078/8 aprilie 2019 al Direcției dezvoltare și bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 1542/8 aprilie 2019 a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7062/8 aprilie 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 contractării unui leasing financiar a cărui valoare 
maximă estimată este de 203.500 lei (TVA inclus), pentru o perioadă de 60 de luni, în vederea 
achiziționării a 3 autovehicule. 

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 
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comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății 
„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. 93 
Alba Iulia, 12 aprilie 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 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 
privind aprobarea predării temporare în administrare Consiliul local al comunei Mihalț  

a unui tronson din drumul județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu – 
 Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș,  aflat  în intravilanul localității Mihalț, în 

vederea realizării de lucrări de  reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrare Consiliul 
local al comunei Mihalț a unui tronson din drumul județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu 
–  Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș,  aflat  în intravilanul localității Mihalț, în vederea 
realizării de lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în 
administrare Consiliul local al comunei Mihalț a unui tronson din drumul județean DJ 107 B: 
DN 1 - Sântimbru - Galtiu –  Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș,  aflat  în intravilanul 
localității Mihalț, în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și 
modernizare; 
 - raportul de specialitate nr. 7416 din 10 aprilie 2019 al Direcției gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Mihalț nr. 24/8 
aprilie 2019 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea 
preluării temporare în administrarea Consiliului Local Mihalț a unui tronson din drumul 
județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș, în 
vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare. 

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 și art. 91 alin. 4  lit. a din Legea 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- art. 22  și art. 221 alin. 3, alin. 4, alin. 7 și alin. 8  din O.G. nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind 

organizarea administrativă a teritoriului României; 
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 predarea temporară în administrare Consiliului local al comunei Mihalț, 
a unui tronson din drumul județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - 
Colibi - Roșia de Secaș, aflat în intravilanul localității Mihalț, în vederea realizării unor lucrări 
de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare, identificat conform anexei nr. 1 -  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Consiliul Județean Alba își exprimă acordul cu privire la lucrările de reparare, 
întreţinere, reabilitare și modernizare.  

Art. 3. Se aprobă contractul – cadru de administrare ce se va încheia între Consiliul 
Județean Alba și Consiliul local al comunei Mihalț, conform anexei nr. 2 -   parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 4. După recepţia finală a lucrărilor de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare, 
tronsonul din drumul județean menționat la art. 1 se retransmite Consiliului Județean Alba.  



 
116 

Art. 5. Predarea, respectiv preluarea, tronsonului din drumul județean DJ 107B  
menționat  la art. 1 se va face pe bază de protocol de predare – primire, încheiat atât la predarea 
către Consiliul Local al Comunei Mihalț, cât și la preluarea de către Consiliul Județean Alba, 
după recepția finală a lucrărilor de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare. 

Art. 6. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcția gestionarea patrimoniului, 
Direcţia dezvoltare şi bugete și Direcția juridică şi administrație publică din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. 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, Consiliului local 
al comunei Mihalț, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcției juridică şi administrație publică 
și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 94 
Alba Iulia, 12 aprilie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 2 lit. e din  Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 
28 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 28  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea   
Consiliului Județean Alba nr. 94 din 12 aprilie 2019  

 
 
 
 
 

Datele de identificare ale tronsonului de drum din 
DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș care se 

predă temporar în administrare Consiliul local al comunei Mihalț 
 
 
 
 

Denumirea drumului Localizare Poziţie 
kilometrică 

Lungime 
km 

DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - 
Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - 

Roșia de Secaș 

Intravilan localitatea Mihalț 
 

Km 8+400 – 
10+700 

 
2,3 

  
 
 
 

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

 
Preşedinte:  Secretar:     Membri: 
 
Ion DUMITREL  Vasile BUMBU       Voichița Maria COMAN  
         Marian Florin AITAI  
         Ioan BODEA  

       Liliana NEGRUȚ 
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Anexa nr. 2  la hotărârea   
Consiliului Județean Alba nr. 94 din 12 aprilie 2019  

 
CONTRACT DE ADMINISTRARE 

- CADRU - 
 
Capitolul I - Părţile contractante 
 
Între 
 
  Art.1. UAT Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în Municipiul Alba 
Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Judeţul Alba, telefon 0258/813380, fax 0258/813325, 
reprezentat de domnul Ion DUMITREL – Preşedinte, în calitate de titular al dreptului de 
proprietate sau proprietar 
 
Şi 
 
UAT Comuna Mihalț prin Consiliul Local al Comunei Mihalț, cu sediul în localitatea Mihalț, 
strada ….., nr….., telefon ……….., fax……………., reprezentat prin ……….., având funcţia 
de……….. şi …………… , având funcţia de……….. , în calitate de titular al dreptului de 
administrare sau administrator, 
 
au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
 
Capitolul II – Temeiul legal al contractului 
 
Art. 2. Prezentul contract are următorul temei legal: 
- Art. 136 din Constituţia României, republicată; 
- Art. 861 – (3), art. 867 - 870 din Noul Cod Civil; 
- Art. 91–(1) lit. c) şi art. 123 –(1) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 22 și 221 O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr……./…………. privind privind aprobarea 

predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Mihalț a unui tronson din 
drumul județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu – Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de 
Secaș,  aflat  în intravilanul localității Mihalț, în vederea realizării de lucrări de  reparare, 
întreţinere, reabilitare și modernizare. 

 
Capitolul III – Obiectul contractului 
Art.3. (1) Constituirea dreptului de administrare asupra imobilului –  tronson din drum județean 
DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș, proprietate 
publică a judeţului Alba, situat în intravilanul localității Mihalț, identificat astfel: tronson din 
DJ 107B situat între pozițiile kilometrice km 8+400 - 10+700, cu destinaţia de drum Județean. 

(2) Predarea–preluarea imobilului s-a  făcut pe baza  protocolului de  predare–
primire încheiat între proprietar şi administrator, înregistrat sub nr. …………din…………... 

(3) Valoarea de inventar a bunului imobil este de: .................. lei. 
 
Capitolul IV – Durata contractului 
 

Art. 4 Dreptul de administrare se constituie pe perioadă cuprinsă între data predării către 
Consiliul Local al Comunei Mihalț și data  preluării de către Consiliul Județean Alba, după 
recepția finală a lucrărilor de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare a tronsonului 
identificat la art. 3 (1) 
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Capitolul V – Drepturile şi obligaţiile părţilor 
 
Art. 5. Drepturile proprietarului: 
(1) Să verifice dacă utilizarea imobilului este făcută în conformitate cu prevederile contractului 
de administrare; 

(2) Să controleze modul de exercitare a dreptului de administrare, respectiv, să 
urmărească modul în care administratorul îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin contract; 

(3) Să revoce dreptul de administrare, dacă interesul public o impune sau dacă 
administratorul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract. 

 
Art. 6. Drepturile administratorului: 
(1) Să folosească şi să dispună în mod direct de bunul imobil în condiţiile stabilite de lege şi 
de actul de constituire a dreptului de administrare; 

(2) Să i se asigure folosinţa asupra imobilului pe toată durata contractului de 
administrare, conform destinaţiei acestuia. 

 
Art. 7. Obligaţiile proprietarului: 
(1) Să asigure folosinţa asupra imobilului pe toată durata contractului de administrare, conform 
destinaţiei acestuia. 

(2) Să controleze periodic, modul în care este folosit şi întreţinut imobilul, cu 
respectarea destinaţiei stabilite prin contract; 

(3) Să preia imobilul, liber de sarcini, la încetarea în orice mod a contractului de administrare. 
 
Art. 8. Obligaţiile administratorului 
(1) Să folosească imobilul care face obiectul contractului cu respectarea destinaţiei acestuia; 
(2) Să menţină destinaţia imobilului şi să nu o schimbe fără aprobarea proprietarului; 
(3) Să efectueze lucrări de amenajare, întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de 
construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă, dacă este cazul, precum şi să repare sau să 
înlocuiască la timp elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate, astfel încât să nu aducă 
prejudicii proprietarului; 

(4) Să întreţină imobilul ca un bun proprietar şi să obţină toate autorizaţiile sau avizele prevăzute 
de lege în vederea bunei funcţionări; 

(5) Să păstreze în bune condiţii bunul încredinţat, precum şi accesoriile acestuia, să nu 
le degradeze sau deterioreze, pe toată durata administrării, în caz contrar obligându-se să 
răspundă de distrugerea totală sau parţială a acestora; 

(6) Să nu dezmembreze imobilul fără aprobarea proprietarului sau să instituie sarcini 
sau servituţi asupra acestuia; 

(7) Să permită accesul proprietarului pentru a controla starea acestuia şi folosirea sa, potrivit 
destinaţiei stabilite prin contract; 

(8) Să restituie imobilul la data încetării din orice cauză a contractului de administrare; 
(9) În cazul efectuării de reparaţii capitale sau curente la bunul primit în administrare, 
titularul dreptului de administrare se obligă să solicite în scris, acordul proprietarului în 
legătură cu lucrările ce urmează să fie realizate. Proprietarul poate desemna un specialist 
pentru verificarea devizelor de lucrări, urmând a-şi exprima acordul sau refuzul cu privire la 
realizarea reparaţiilor. 

(10) Să nu modifice traseul drumului şi să nu impună restricţii de circulaţie fără acordul 
administratorului iniţial al drumului; 

(11) Să respecte normele de proiectare şi de execuţie cel puţin pentru categoria drumului care a 
fost preluat; 

(12) Să aibă acordul prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul pentru 
reabilitare sau modernizare; 

(13) Să asigure serviciile de deszăpezire pe perioada de iarnă pe tronsonul de drum care face 
obiectul prezentului contract; 

(14) Să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea amplasamentelor 
şi/sau acceselor la zona drumului; 

(15) Să nu modifice încadrarea drumului din punctul de vedere al capacităţii portante, fără 
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acordul administratorului iniţial al drumului; 
(16) Să prezinte, spre aprobarea Consiliului Județean Alba indicatorii tehnico economici înainte 
de demararea procedurii privind achiziţia de lucrări, pentru tronsonul de drum care face 
obiectul prezentului contract;  

 
Capitolul VI - Stingerea dreptului de administrare  
Art. 9. Dreptul de administrare încetează: 
(1) Odată cu încetarea dreptului de proprietate publică; 
(2) Prin acordul de voinţă al părţilor; 
(3) Prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, de către organul care l-a constituit: 

 a) Dacă interesul public o impune; 
  b) Ca sancţiune, în situaţia în care administratorul nu-şi exercită drepturile şi nu-şi 
execută obligaţiile rezultate din actul de constituire a dreptului de administrare. 
 
Capitolul VII – Răspunderea părţilor 
Art. 10. Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă 
datorează celeilalte părţi daune, care se vor determina în funcţie de prejudiciul produs, evaluat 
prin expertiză. 
Art. 11. Titularul dreptului de administrare răspunde faţă de proprietar, în condiţiile legii, în 
solidar cu persoana desemnată să administreze bunul imobil, pentru daunele produse prin 
nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contractul de administrare, precum şi în actele normative 
referitoare la dreptul de administrare a bunurilor proprietate publică. 
 
Capitolul VIII - Forţa majoră 
Art. 12. Forţa majoră apără de răspundere în condiţiile prevăzute de lege. 
 
Capitolul IX – Litigii 
Art. 13. Litigiile care decurg din prezentul contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, 
inclusiv prin mediere. În cazul în care nu se ajunge la înţelegere, litigiul va fi soluţionat de 
instanţa competentă. 
Art. 14. Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului. 
Acţiunea confesorie de superficie poate fi intentată împotriva oricărei persoane care împiedică 
exercitarea dreptului de administrare. 
Art. 15. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului încredinţat, 
administratorul va arăta instanţei că Judeţul Alba este titularul dreptului de proprietate publică. 
 
Capitolul X - Dispoziţii finale 
Art. 16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi. 
Art. 17. Modificarea sau completarea prezentului contract se poate efectua cu acordul 
părţilor, prin act adiţional, în condiţiile legii. 
Art. 18. Anexele şi actele adiţionale fac parte integrantă din contract. 
Art. 19. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte. 
Art. 20. Prezentul contract a fost încheiat azi ……………………. 
 
Proprietar, Administrator, 
UAT Judeţul Alba, UAT Comuna Mihalț 
prin Consiliul Judeţean Alba                                        prin Consiliul Local al Comunei Mihalț 
 
Preşedinte:                        Primar: 
Ion Dumitrel ..........................                       ………………. 
 
 
Vicepreședinte: 
Marius Nicolae HAȚEGAN …….…… 
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Director executiv :        
Florin Marian AITAI ..............…    
 
                       
                                                               
Director executiv :                                                  
Ioan BODEA ……………………..     
 
 
Director executiv:                                                        
Liliana  NEGRUȚ………………                               
 
 
Vizat,                                                   
C.F.P. …………………………                                  
 
 
 
Vizat,Consilier juridic: 
...............................                 
 
 
 
Întocmit, 
Radu Octavian Neag  ………………….. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa „ordinarăˮ  

a Consiliului Judeţean Alba, din data de 25 aprilie 2019 
 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 329/18 aprilie 2019 privind 
convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „ordinară”, în ziua de 25 aprilie 2019; 
 - propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 8584/24 aprilie 2019 privind 
completarea ordinii de zi a ședinței „ordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba din data de 25 aprilie 
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 25 aprilie 2019, care cuprinde:  
1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 28 martie 2019 
Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 
2. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 12 aprilie 2019 
Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii 

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere şi 

pentru două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din 
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
5. 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 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a 

managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2018 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a 

managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe anul 2018 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a 

managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2018 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a 

managementului la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, pe anul 2018 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
 10. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art. 5  al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 311/27 noiembrie 2018 privind aprobarea implementării Proiectului „Team-
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UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” aprobat spre finanțare în cadrul 
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, 
durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, 
Apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS.4.5, 4.14 – Reducerea numărului 
de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali, Cod SMIS 
2014+: 127169 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului „VENUS - Împreună 

pentru o viață în siguranță” aprobat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital 
Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul 
tematic 9:  Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare, Obiectivul specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor 
vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare 
profesională adecvate nevoilor specifice, Apel de proiecte POCU/465/4/4/128038, Cod SMIS 
2014+: 128038 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  

Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018 

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

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

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

nr. 28/11 februarie 2019 privind aprobarea valorificării unui volum de 66 mc lemn din specia 
plop proveniți din tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului județean DJ 704 A: DN 7 
(Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeşel) 

Inițiator: Haţegan Marius Nicolae, Vicepeședinte al Consiliului Județean Alba  
15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  

monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, judeţul 
Alba, înscris în CF nr. 77399 Alba Iulia, cu nr. cad/top. 77399 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  
16. Proiect de  hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilelor 

-  terenuri monumente istorice, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor 
Vladimirescu, judeţul Alba, înscrise în CF nr. 76852 Alba Iulia, nr. cad/top. 463/1; CF nr. 92338 
Alba Iulia, nr. cad/top. 464/2, 465/2; CF nr. 71987 Alba Iulia, nr. cad/top. 466/1; CF nr. 104734 
Alba Iulia; CF nr. 104733 Alba Iulia; CF nr. 103275 Alba Iulia; CF nr. 104768; CF nr. 104721 
Alba Iulia; CF nr. 70958 Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
17. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea  candidaţilor pentru funcţiile de 

administratori ai Consiliului de Administraţie al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba”SA 
și acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a 
Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

Inițiator: Haţegan Marius-Nicolae, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 
18. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

nr. 178/6 iunie 2017 cu privire la cuprindrea spaţiilor aferente etajului I al clădirii  situate în 
orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în Inventarul domeniului public al 
Județului Alba, în vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate şi anexei 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 191/28 iunie 2018 privind modificarea Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba,  prin renumerotarea unor poziţii 
care au completat acest inventar. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
19. Proiect de  hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 

duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului URSALEȘ Traian Nicolae. 
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Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
20. Raport privind situaţia gestionării bunurilor care aparţin Judeţului Alba, pe anul 2018 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
 
 
Art. 2. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

 
                        CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 95 
Alba Iulia, 25 aprilie 2019 
Prezenta hotărâre a fost aprobată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 43 alin. 1 din  Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 
voturi „pentru”. 
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31  
Număr voturi împotrivă: 1                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

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

a Consiliului Județean Alba din data de 28 martie 2019 
 
 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 
Județean Alba din data de 28 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 „ordinară” a Consiliului 
Județean Alba din data de 28 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. 96 
Alba Iulia, 25 aprilie 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 martie 2019,  

cu ocazia şedinţei „ordinară” a Consiliului Judeţean Alba 
 
 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Alba nr. 213/20 martie 2019 pentru a se întruni în ședința „ordinară”, în data de 28 
martie 2019, ora 1100, 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. 

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 28 consilieri judeţeni. 
 Au asistat la şedinţă reprezentanți mass-media, domnul Dan Mihai POPESCU – 
administrator public al Judeţului Alba, directori ai serviciilor publice din subordinea Consiliului 
Județean Alba, directori executivi ai direcţiilor şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 A lipsit de la ședință domnul consilier județean SANDEA Dorin Gheorghe. 
Mandatul de consilier judeţean al domnului  TOMUȘ Dorel a încetat înainte de expirarea 

duratei normale, ca urmare a demisiei. 
A fost prezent în sala de şedinţe domnul MATEI Ioan - supleant pe lista de candidaţi 

propuşi de Partidul Social Democrat, al cărui mandat a fost supus validării în timpul şedinţei. 
 
Ședința a început la ora 1100. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Buna ziua! 
 Vă rog să luaţi loc...  
Mai e cineva de venit? 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Sunt prezenţi un număr de 31 consilieri judeţeni. 
Lipsesc la începutul şedinţei domnul consilier judeţean Tomuş Dorel şi domnul consilier 

județean Sandea Dorin Gheorghe. Mandatul domnului Tomuş va înceta ca urmare a demisiei. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
O să avem un nou coleg, dar pentru că a venit prea târziu, o să fie în partea a doua a 

şedinţei.  
Ne cerem scuze, o să respectăm procedura şi nu poate să voteze până la sfârşit.  
Înainte de a începe, rugămintea mea e să fim atenţi la situaţiile de incompabilitate şi 

conflict de interese.  
 

Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion DUMITREL propune și solicită 
aprobarea suplimentării ordinii de zi inițială cu încă 7 proiecte de hotărâri, astfel: 

1. 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 
2. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea componenţei nominale a Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
3. 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 
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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: Dumitru Fulea, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 
4. 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 
5. 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 
6. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia şedinţei „extraordinară” a Consiliului 

Judeţean Alba din data de 22 martie 2019. 
Redactat : Vasile BUMBU, Secretarul Judeţului Alba 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării vizitei delegației din 

Districtul Prignitz - Landul Brandenburg , Republica Federală Germania, în perioada 9-12 aprilie 
2019. 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Vrem să suplimentăm Ordinea de zi cu următoareale proiecte:  
1.) 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;  

2.) - Proiect de hotărâre cu privire la modificarea componenţei nominale a Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Județean Alba;  

3.) - 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;  

4.) - 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;  

5.) - 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;  

6.) - Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia şedinţei „extraordinară” a 
Consiliului Judeţean Alba din data de 22 martie 2019  

7.) - Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării vizitei delegației 
din districtul Prignitz, Landul Brandenburg - Republica Federală Germania, în perioada 
9.04.2019 – 12.04.2019.  
 

Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă 7  proiecte de hotărâri 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru completarea cu aceste propuneri??  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost aprobată cu un număr de 31 voturi 

pentru. 
 
  Propunerea a fost aprobată cu un număr de 31 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
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Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN 
Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, 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 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 31 de voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 56. 

 
Propunerea a fost aprobată cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 56/28  martie 2019   
31 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel 
Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-
Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU 
Călin, 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: 
Începem dezbaterea la ordinea de zi aprobată, cu ordinea de zi iniţială  
1.  Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 28 februarie 2019, redactat de domnul Vasile Bumbu, Secretarul 
Judeţului.  
 

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 numărde 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 57.  
 

Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din 
data de 28 februarie 2019 a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 57/28  martie 2019   

31 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 
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Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel 
Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-
Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU 
Călin, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ 
Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri   
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 

normale,a mandatului de consilier judeţean al domnului Dorel Tomuș 
 
 Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
 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 31 de voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 58. 
 

Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Dorel Tomuș a fost aprobat cu un 
număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 58/28  
martie 2019   

31 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel 
Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-
Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU 
Călin, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ 
Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri   

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între județul Alba din 

România și districtul Prignitz, Landul Brandenburg din Republica Federală Germania 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

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

Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 
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Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
Aici aş dori să am şi eu o intervenţie. 
În proiect se vorbeşte despre dorinţa autorităţii locale de a intensifica relaţiile economice 

şi culturale şi de a întări legăturile de prietenie.  
Pe lângă dorinţa asta a autorităţilor locale, există şi o dorinţă a cetăţenilor pentru acest 

proiect?  
S-a făcut o prognoză, un studiu din care să rezulte ce cheltuieli implică acest proiect?  
Şi mai ales, cum se cheltuiesc banii pentru aceste proiecte?  
Pentru că o să vedem că mai este, mai este şi o regiune din Franţa…  
Concret, care sunt avantajele acestor colaborări? 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Landul Brandenburg este landul din Germania, care ne coordonează Regiunea Centru de 

20 de ani aproape, şi o să-l rog pe domnul Creţu să spună mai multe. 
Acesta este în contextul acestui parteneriat între Germania şi România şi Regiunea 

Centru. 
Proiectele la care se referă, este vorba de parteneriatul de schimb de bune practici în 

domeniile pe care le-aţi văzut, printre care, dezvoltarea economică, în domeniul social, domeniul 
turistic, este un judeţ să spunem aşa, în Landul Brandenburg cu experienţă, care ne este de ajutor. 

 Noi cu ei am mai avut parteneriate în sensul că avem proiecte de exemplu în domeniul 
pregătirii profesionale şi ăsta este un domeniu în care ne ajută. 

Ne ajută expertiza lor şi faptul că până la urmă, dintr-un punct al dezvoltării economice, 
investiţiile germane după cum ştiţi sunt foarte importante pentru judeţul Alba şi pentru România.  

Cam astea sunt. 
În ceea ce priveste evaluarea, aşa ceva nu se face, se obţin avize, se propune, ministerele 

de resort le analizează şi ne dau ok-ul sau solicită anumite modificări, aceasta este practica, dar 
considerăm că nu este cazul.  

Domnul consilier județean Corneliu MUREŞAN: 
Vis-à-vis de cheltuieli, cam cât – într-un an de zile, acest acord semnat, ce implică?  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Acordul implică schimburi din mediul de afaceri. 
În situaţia învăţământului, când vorbim acuma în ideea care am văzut-o, şi Germania 

promovează şcoala profesională duală, de tip german cum spunem noi, şi modalităţile de 
atragere de investitori şi de promovare a zonelor de dezvoltare economică. 

În deplasarea pe care am avut-o împreună cu Preşedinţii de Regiune, acum vreo 3 
săptămâni, am făcut la timp analiza. 

Domnu Simion Creţu, este, să spunem, coordonatorul colaborării între Germania şi 
Regiunea noastră.      

Domnul consilier județean Simion CREŢU: 
O să încerc să fiu cât mai concentrat în cuvântul meu, deoarece astea sunt nişte probleme 

destul de importante şi care ar necesita un timp mai îndelungat discutarea lor 
În ceea ce priveşte costurile, încerc o paranteză aşa, luna octombrie la Berlin este una 

dintre cele mai cunoscute, are loc cel mai mare Târg din Europa. 
Deci, dacă ai investiţii, dacă ai terenuri, dacă vrei să-ţi faci aeroport, infrastructură pentru 

terţi, mă rog, fiecare cu ce are pe zona publică, zona privată şi ai interese, trebuie să te prezinţi 
acolo.  

Acum, eu personal sunt chiar într-o dilemă, pentru că pe mine, pentru un stand pentru 
ADR mă costă (4-6 mp) 12 mii de euro. După aceia îţi mai trebuie materiale de promovare, 
accesul în Târg care este 590 de euro, deci costuri. Aici se merge pentru Regiuni.  

Vreau să vă mai spun, discutăm de nemţi. 44% din investiţiile germane din Regiunea 
Centru sunt ale Germaniei.  

În judeţul Sibiu, investitorii germani au dat peste 1 miliard de euro şi au peste 15 mii de 
angajaţi.  

În judeţul Alba sunt în jur de 10 mii, dar au mai mult decât 1 miliard.  
Acum relaţia asta cum a fost?  
În anul 1993 s-au decis două grupuri pentru România, am făcut demersurile, în 1997 ni s-

a aprobat intenţia, în 1999 ni s-a aprobat începerea negocierilor. Din acel moment, în ţările din 
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UE ei lucrau după regulile lor, noi lucram după regulile noastre şi atunci am făcut aceste înfrăţiri 
instituţionale şi am făcut cu Cancelaria Brandemburgului la început, apoi cu Ministerul Federal 
al Economiei şi Tehnologiei.  

A fost o relaţie foarte bună întrucât s-a implicat şi factorul politic. Vizitele ministrilor lor 
la noi au făcut ca relaţia să crească foarte mult, pe mai multe paliere.  

Acum, bunele practice. Noi acum după 2007, ca să fii recunoscut, trebuia să cunoşti 
instituţiile europene, tratatele europene etc. şi atunci, prin aceste schimburi noi învăţam foarte 
multe lucruri bune.  

Domnul Preşedinte a prezentat succint câteva domenii foarte bune. 
Ei folosesc cu succes, cu performanţă, învăţamântul dual 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Da, cred că este suficient ce ne-a spus domnul consilier judeţean Simion Creţu.  
Mulţumim.  

 
Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cele 3 comisii au dat avize favorabile,  
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
7 abţineri din partea domnilor consilieri judeţeni Dumitru Bogdan Mihai, Radu Călin, 

Luca Nicolae, Mureșan Corneliu, Prodan Gheorghe Lucian, Oțoiu Marcel şi Pușcă Nicolae.  
1 vot împotrivă, din partea domnului consilier judeţean Ursaleş Traian Nicolae.  
A fost adoptată Hotărârea nr. 59, cu un număr de 23 de voturi pentru.  

 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Alba din 

România şi Districtul Prignitz - Landul Brandenburg din Republica Federală Germania a fost 
aprobat cu un număr de 23 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 59/28  martie 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, STĂNESCU Vasile, 
ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil  și UȚIU Ioan. 

1 vot „împotrivă”: domnul consilier judeţean  URSALEȘ Traian Nicolae 
7 abțineri: domnii consilieri judeţeni DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA Nicolae, 

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

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între județul Alba din 

România și Departamentul Rhone, Regiunea Ron – Alpi din Republica Franceză 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

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

Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Aici este, practic reluarea înţelegerii, a acestui parteneriat ca urmare a aceleiaşi 

solicicitări a mediului rural, a dezvoltării economice a mediului rural, deoarece Departamentul 
Rhone a şcolarizat şi a trimis specialişti şi aici în judeţ, în domeniul dezvoltării rurale, în partea 
de turism ecologic şi tot ce înseamnă dezvoltare economică la nivel rural. 

Asta e baza acestei înţelegeri.  
Mulţumim.  
 
Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
7 abţineri din partea grupului de consilieri judeţeni ai Partidului Social Democrat 

prezenţi. 
1 vot împotrivă, din partea domnului consilier judeţean Ursaleş Traian Nicolae. 
Cu un număr de 23 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 60.  

 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Alba din 

România şi Departamentul Rhône - Regiunea Ron-Alpi din Republica Franceză a fost aprobat cu 
un număr de 23 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 60/28  
martie 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, STĂNESCU Vasile, 
ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil  și UȚIU Ioan. 

1 vot „împotrivă”: domnul consilier judeţean  URSALEȘ Traian Nicolae 
7 abțineri: domnii consilieri judeţeni DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA Nicolae, 

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

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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.  

 
 Domnul consilier judeţean TĂTAR Virgil nu a participat la dezbateri 

Domnul consilier județean Virgil TĂTAR: 
Domnule Preşedinte, eu nu particip la dezbateri şi la vot. 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

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

Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

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

Domnul consilier județean Călin RADU: 
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Acordul pentru suma de bani pe care o întindem, să zic aşa, şi pentru încă un an. 
Pentru ce se folosesc acei bani?  
Că iniţiativa a fost iniţiată în 2011 şi bănuiesc că an de an am întins…no, nu găsesc 

cuvântul. 
Domnul Marian-Florin AITAI - director executiv Direcţia dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de proprietate al Consiliului Judeţean Alba: 
Da, ca şi orice Societate, are un credit de cont deschis, foloseşte pentru ca să aibă, cum se 

spune, cash-flow-ul necesar pentru... 
Este o acoperire mai mult, pentru că nu înseamnă că foloseşte aceşti bani.  
Dacă cumva are o „gaură” să zic aşa, sau nu încasează de la un furnizor, să poată să 

intervină acest credit care e o descoperire de cont de fapt.  
Domnul Marius Nicolae HAŢEGAN – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba: 
E un fel de linie de credit. 
O linie de credit care orice societate comercială foloseşte acest sistem, pentru că este 

imposibil să lucrezi la fel. 
Nu ai cum să lucrezi la fel şi linia de credit respectivă se plăteşte dobândă doar în 

momentul când tragi din ea. 
Deci se trag bani, pe urmă se depun înapoi. Aşa funcţionează orice societate comercială.     
Domnul consilier județean Călin RADU: 
Au fost situaţii când Consiliul Judeţean a acoperit goluri, a acoperit anumite datorii…   
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Nu, nu, nu, nici nu puteam să… 
Nu există! 
Domnul consilier județean Călin RADU: 
Bine… 

 
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 prezenţi. 
Abţinere şi din partea domnului consilier judeţean Traian Nicolae Ursaleş. 
Cu un număr de 22 de voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 61, şi menţiunea că 

domnul consilier judeţean Tătar Virgil nu a participat la dezbateri şi la vot. 
 

Proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special,  reprezentantului 
Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale 
Alba” SA a fost aprobat cu un număr de 22 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 61/28  martie 2019   

22 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, STĂNESCU Vasile, 
ȘARLEA Iuliana și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă” 
8 abțineri: domnii consilieri judeţeni DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA Nicolae, 

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

 Domnul consilier judeţean TĂTAR Virgil nu a participat la vot 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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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” 

 
 Domnul consilier judeţean PRODAN Gheorghe Lucian nu a participat la dezbateri 

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian nu participă la dezbateri.  

 
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 Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 
 

Domnul consilier județean Corneliu MUREŞAN: 
Domnule Preşedinte, înainte de vot aş vrea şi eu să vă întreb de unde o să fie banii pentru 

această investiţie, de unde sunt?  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
De la Consiliul Judeţean, din excedent. 
Domnul consilier județean Corneliu MUREŞAN: 
Deci se vor plăti din excedent, asta era o nedumerire. 
Bine, mulţumesc. 

 
Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

Cu un număr de 30 de voturi pentru, şi menţiunea că domnul consilier judeţean Prodan 
Gheorghe Lucian nu a participat la dezbateri şi la vot, a fost adoptată Hotărârea nr. 62. 
 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției 
„Reparații capitale Secțiile Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență 
Alba Iulia” a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 62/28  martie 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel 
Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-
Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SIMION Marcel, 
STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU 
Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri   

 Domnul consilier judeţean PRODAN Gheorghe Lucian nu a participat la vot 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un 
imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, judeţul Alba 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

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

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 63. 

 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un 

imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, judeţul Alba a fost aprobat cu un 
număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 63/28  
martie 2019   

31 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel 
Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-
Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU 
Călin, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ 
Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri   

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de 

funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
 

 Domnul consilier judeţean PRODAN Gheorghe Lucian nu a participat la dezbateri 
 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Nu participă la dezbateri domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian.  
Avizele comisiilor de specialitate  

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

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

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Comisiile 3 şi 6 au dat Aviz favorabil,  
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
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Cu un număr de 30 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 64. 
 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii 
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, 
fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 64/28  martie 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel 
Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-
Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SIMION Marcel, 
STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU 
Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri   

 Domnul consilier judeţean PRODAN Gheorghe Lucian nu a participat la vot 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

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

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

Domnul consilier județean Ioan UŢIU: 
Domnule Preşedinte, o completare! 
Dacă se poate, anul acesta şi consilierii judeţeni să poată participa fără drept de vot, fără a 

interveni în tot procesul de evaluare a managementului, să vedem cum se desfăşoară un interviu 
de genul ăsta şi mai ales să vedem notele. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Şi eu îs curios, că n-am participat niciodată.  
Domnul consilier județean Ioan UŢIU: 
Sa fim şi noi informaţi, să putem participa şi noi la evaluare. 
Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 65. 

 
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 şi a secretariatelor acestora a fost aprobat cu un număr de 31 voturi 
„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 65/28  martie 2019   

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

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri   

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării în judeţul Alba a 

evenimentului Prefaţa Festivalului Internaţional de Teatru ”Poveşti” 
 
 Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, 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?  
Vă invităm la teatru! 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
8 abţineri din partea domnilor consilieri judeţeni Luca Nicolae, Mureșan Corneliu, 

Dumitru Bogdan Mihai, Oțoiu Marcel, Prodan Gheorghe Lucian, Pușcă Nicolae, Radu Călin şi  
Ursaleș Traian Nicolae. 

Cu un număr de 23 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 66.  
 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării în județul Alba a 
evenimentului Prefața Festivalului Internațional de Teatru POVEȘTI a fost aprobat cu un număr 
de 23 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 66/28  martie 
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, STĂNESCU Vasile, 
ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil  și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă” 
8 abțineri: domnii consilieri judeţeni DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA Nicolae, 

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

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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” 
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Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 
 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Ioan FULEA: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 
 

Domnul consilier județean Marcel OŢOIU: 
Am o singură rugăminte, domnule preşedinte, am văzut că în expunerea de motive şi în 

proiect este vorba de o alocare de jumătate, da? 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Da. 
Domnul consilier județean Marcel OŢOIU: 
Din contravaloarea totală a investiţiei.  
Am înţeles că cele două obiective sunt deosebite pentru judeţul Alba, referindu-mă şi la 

proiectul de hotărâre 12 acum, ca să nu mi revin încă o dată asupra lui, cel de la Ocna Mureş, aşa 
este, aveţi perfectă dreptate. 

Însă obiective de investiţii la nivelul judeţului Alba, cred că mai pot fi.  
Dar sumele care sunt alocate, şi le putem aloca din bugetul Judeţului Alba, le-am putea 

folosi cu eficienţă şi în alte zone…   
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Da. 
Domnul consilier județean Marcel OŢOIU: 
Atunci întrebarea era de fapt, sau propunerea, o putem analiza în ambele contexte: e 

obligatoriu să reducem până la jumătate din valoarea totală a investiţiei sau putem lăsa un 
procent?  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
În cele două parteneriate, care au fost votate în unanimitate cu ani în urmă, aşa s-a 

prevăzut . 
Domnul Dan Popescu o să vă spună mai multe, ca să vorbească tehnic. 
Domnul Dan Mihai Popescu – Administrator public al  judeţului Alba: 
E obligatoriu, având în vedere că o parte din domeniul respectiv este al Judeţului Alba. 
Domnul consilier județean Marcel OŢOIU: 
Asta am înţeles-o. E obligatoriu jumătate?  
Domnul Dan Mihai Popescu – Administrator public al  judeţului Alba: 
Da, este obligatoriu, având în vedere că investiţia este 1/2 a Judeţului Alba, iar din 

cealaltă parte 1/2 a Blajului, respectiv 1/2 Ocna Mureş. 
Domnul consilier județean Marcel OŢOIU: 
Nu era firesc s-o prindem în Acord?  
Sau dacă este prinsă în Acord, de ce mai e nevoie de actul adiţional? 
Domnul Dan Mihai Popescu – Administrator public al  judeţului Alba: 
Fiindcă s-au declanşat nişte mecanisme de plată.  
Acordurile sunt mutate pe funcţionalitate – execuţie până la funcţionalizarea totală, atât a 

Sălii Polivalente cât şi a Staţiunii de la Ocna Mureş.  
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
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Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 67.  

 
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” a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 67/28  martie 2019   

31 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel 
Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-
Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU 
Călin, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ 
Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri   

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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” 

 
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 Simion MARCEL: 
 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 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 68.  

 
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” a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 68/28  martie 2019   

31 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel 
Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-
Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU 
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Călin, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ 
Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri   
 

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

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Ordinea de zi suplimentară.  
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 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 

Domnule Preşedinte, vă rog să-mi permiteţi să dau citire Procesului verbal al Comisiei de 
validare, încheiat astăzi 28 martie 2019:  

Comisia de Validare, aleasă de Consiliul Judeţean Alba în şedinţa de constituire din data 
de 21 iunie 2016, a examinat în conformitate cu dispoziţiile art. 89 coroborat cu art. 31 alin. 3 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, legalitatea alegerii domnului Matei Ioan în funcţia de consilier 
judeţean.  

Comisia de Validare constată că au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt cazuri 
de incompatibilitate.  

În aceste condiţii, a hotărât să propună validarea mandatului domnului Matei Ioan, ca 
urmare a vacanţei produse prin încetarea înainte de termen a mandatului de consilier a 
domnului Tomuş Dorel.  

Drept pentru care am încheiat acest Proces verbal.  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Vreau să mulţumim, cred că sunteţi de acord, domnului Dorel Tomuş pentru colaborarea 

şi activitatea din Consiliul Judeţean  
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
 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 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 69.  

 
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 a fost aprobat prin votul deschis al consilierilor judeţeni cu un număr de 
31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69/28  martie 2019   

31 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel 
Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-
Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU 
Călin, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ 
Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 
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0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri   
 
Domnul Matei Ioan declarat supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile 

locale din data de 5 iunie 2016, al cărui mandat a fost validat prin votul deschis al consilierilor 
judeţeni, depune Jurământul de credinţă în faţa membrilor Consiliului Judeţean Alba 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Îl invităm pe colegul nostru sa depună Jurământul! Vă rog să va ridicaţi! 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Urmează procedura depunerii Jurământului, vă rog să vă ridicaţi!  
Voi da citire Jurământului: 
În conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun în faţa Consiliului 
Judeţean următorul Jurământ:  

„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea, pentru binele locuitorilor judeţului Alba. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu!”    

Domnul Ioan MATEI declarat supleant pe lista Partidului Social Democrat la 
alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

Jur! 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Mulţumesc, vă rog să semnaţi Jurământul de credinţă!  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Deja sunteţi consilier judeţean, cu drept de vot. 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Din acest moment, sunt din nou 33 de consilieri judeţeni în funcţie, în Consiliul Judeţean 

Alba.  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Felicitări domnule consilier judeţean!  
Vă doresc succes, şi multe mandate dacă nu vă doriţi mai multe!  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Da, tot ca urmare a validării domnului consilier, avem un Proiect de hotărâre cu privire 

la modificarea componenţei nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba 
 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Domnul consilier judeţean Matei Ioan a fost propus să facă parte din Comisia de 

specialitate nr. 3, are studii juridice. 
 
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 Simion MARCEL: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Ioan FULEA: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 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: 
A fost adoptată Hotărârea nr. 70, cu un număr de 32 de voturi pentru.  
 
Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea componenţei nominale a Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Alba a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, 
fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 70/28  martie 2019   

32 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel 
Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, 
PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, 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 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 
 

 Domnul consilier judeţean RADU Călin nu a participat la dezbateri 
 

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

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
A fost adoptată Hotărârea nr. 71, cu un număr de 31 de voturi pentru.  
Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Radu Călin. 

 
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 a fost aprobat cu un număr de 31 
voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 71/28  martie 2019   
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31 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel 
Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, 
PUȘCĂ Nicolae, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  
URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri   

 Domnul consilier judeţean RADU Călin nu a participat la vot 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
4. 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 

 
 Domnul consilier judeţean RADU Călin nu a participat la dezbateri 
 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Domnul consilier judeţean Radu Călin, nu participă la dezbateri. 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 31 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 72. 
Nu a participat la votdomnul consilier judeţean Radu Călin. 

 
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 a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 72/28  martie 2019   

31 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel 
Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, 
PUȘCĂ Nicolae, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  
URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

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

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
5. 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 

 
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 Simion MARCEL: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Ioan FULEA: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 
Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 32 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 73. 

 
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 a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind 
adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 73/28  martie 2019   

32 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel 
Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, 
PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, 
TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri   

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
6. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia şedinţei „extraordinară” a Consiliului 

Judeţean Alba din data de 22 martie 2019  
Redactat : Vasile BUMBU, Secretarul Judeţului Alba.  
 
Se trece la votul privind aprobarea procesului verbal 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 32  voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 74. 

 
Procesul verbal încheiat cu ocazia şedinţei „extraordinară” a Consiliului Judeţean Alba 

din data de 22 martie 2019 a fost aprobat cu un număr de 32 voturi „pentru”, fiind adoptată 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 74/28  martie 2019   

32 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel 
Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, 
PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, 
TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri   

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
7. Proiect de  hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării vizitei delegației din 

districtul Prignitz, Landul Brandenburg - Republica Federală Germania, în perioada 9.04.2019 
– 12.04.2019 
 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 
  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
9 abţineri din partea domnului consilier judeţean Ursaleş Traian Nicolae şi a celor 8 

consilieri judeţeni ai Partidului Social Democrat prezenţi. 
Cu un număr de 23 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 75. 

 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării vizitei delegației din 

Districtul Prignitz - Landul Brandenburg , Republica Federală Germania, în perioada 9-12 
aprilie 2019 a fost aprobat cu un număr de 23 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 75/28  martie 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 
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Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, PONORAN Tudor, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, 
ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil  și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă” 
9 abțineri: domnii consilieri judeţeni DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA Nicolae, 

MATEI Ioan, MUREȘAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ 
Nicolae, RADU Călin şi URSALEȘ Traian Nicolae. 

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

autorităţi ale administraţiei publice locale din Judeţul Alba. 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
În orice caz, vreau să mergeţi să vedeţi cât cheltuiesc ei, foarte puţin în comparaţie cu 

bugetul, şi ce lucruri minunate fac.  
13. Consultarea Planurilor anuale de acţiune privind serviciile sociale elaborate de 

autorităţi ale administraţiei publice locale din Judeţul Alba.  
Aţi primit toate datele astea.  
Următoarea şedinţă o facem în 12 aprilie, cu aprobarea bugetului.  
Lucrăm la programe, cred că v-a contactat domnul Marian Aitai. 
Pe partea de Investiţii o să avem o discuţie cât mai mulţi, e corect aşa, ne descurcăm, ne 

ajutăm.  
Vă mulţumesc mult şi vă rog frumos, pe 12 aprilie să nu vă faceţi program, avem şedinţă.  

 
Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „ordinarăˮ a 

Consiliului Județean Alba din data de 28 martie  2019. 
 

PREŞEDINTE,                SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 
           Ion DUMITREL                         Vasile BUMBU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat: VASILE BUMBU 
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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 12 aprilie 2019 
 

 
 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a 
Consiliului Județean Alba din data de 12 aprilie 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 12 aprilie 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. 97 
Alba Iulia, 25 aprilie 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, 12 aprilie 2019,  
cu ocazia şedinţei „extraordinară” a Consiliului Judeţean Alba 

 
Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr. 317/9 aprilie 2019 pentru a se întruni în ședință „extraordinară”, în data de 12 
aprilie 2019, ora 1100, în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din 
municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba. 

La lucrările şedinţei au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Alba - domnul Ion 
Dumitrel, vicepreşedinţii Consiliului Județean Alba - domnii Dumitru Fulea şi Marius Nicolae 
Haţegan, secretarul Judeţului Alba - domnul Vasile Bumbu, precum și un număr de 25 consilieri 
judeţeni. 
 Au asistat la şedinţă reprezentanți mass-media, administratorul public al Judeţului Alba - 
domnul Dan Mihai Popescu, 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: ALBANI-ROCCHETTI 
Simone, CREȚU Simion, FULEA Ioan, PRODAN Gheorghe Lucian şi PUȘCĂ Nicolae. 

 
Ședința a început la ora 1100. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Bună ziua! 
Cum stăm cu prezenţa?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Sunt prezenţi un număr de 28 de consilieri judeţeni. 
La începutul şedinţei lipsesc din sală domnii consilieri judeţeni ALBANI-ROCCHETTI 

Simone, CREȚU Simion, FULEA Ioan, PRODAN Gheorghe Lucian şi PUȘCĂ Nicolae. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Prezenţa a fost anunţată de domnul secretar, rugămintea mea e să fiţi atenţi la situaţii de 

incompatibilitate sau conflict de interese.  
 

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

1. 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, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrare Consiliului 

local al comunei Mihalț a unui tronson din drumul județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu 
-  Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș,  aflat  în intravilanul localității Mihalț, în vederea 
realizării de lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Vă propun să fiţi de acord să completăm ordinea de zi cu două proiecte:  
1. 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.  
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administarare 
Consiliului local al comunei Mihalţ a unui tronson din drumul judeţean DJ 107 B: DN1 – 
Sântimbru – Galtiu – Coşlariu – Mihalţ – Colibi – Roşia de Secaş, aflat în itravilanul localităţii 
Mihalţ, în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare şi modernizare.  
 

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

 Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Cine este pentru completare?  
 Cineva împotrivă?  
 Se abţine cineva? 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
 Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu un număr de 28 voturi „pentruˮ. 
 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 28 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA 
Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, 
STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 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 cele 2 proiecte de hotărâri care 

suplimentează ordinea de zi 
 

 Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Cine este pentru ordinea de zi în ansamblul ei?  
 Cineva împotrivă?  
 Se abţine cineva? 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
 Ordinea de zi a fost aprobată cu un număr de 28 de voturi „pentruˮ. 
 A fost adoptată Hotărârea nr. 76 din 2019. 
 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 28 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 76/12 aprilie 2019   

28 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, RADU 
Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 
TĂTAR Virgil, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată. 

 
Au fost dezbătute și supuse votului următoarele proiecte de hotărâri: 
 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  
monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, Piaţa Primăriei, nr. 3, judeţul Alba, 
înscris în CF nr. 1025 Sebeş cu nr. top. 1502, 1503 

 
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. 
  

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 domnilor consilieri judeţeni Sandea Dorin Gheorghe, Dumitru 

Bogdan Mihai, Radu Călin, Luca Nicolae, Mureşan Corneliu, Oţoiu Marcel şi Matei Ioan.  
Fiind un număr de numai 21 voturi pentru, nu a fost adoptată Hotărârea. 

 
Proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  

monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, Piaţa Primăriei, nr. 3, judeţul Alba, 
înscris în CF nr. 1025 Sebeş cu nr. top. 1502, 1503 nu a fost aprobat, întrucât au fost doar 21 de 
voturi „pentru”, fiind necesar un număr minim de 22 de voturi „pentru” - ceea ce reprezintă 2/3 
din numărul consilierilor judeţeni în funcţie, conform unei decizii pronunţată de Curtea de Apel 
Alba Iulia în dosarul nr. 6159/107/2017, într-o speţă identică). 

21 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, FENEȘER Gheorghe, GIURGIU Marcel 
Olimpiu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, PONORAN Tudor, SIMION 
Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, URSALEȘ Traian Nicolae și 
UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
7 abțineri: domnii consilieri județeni: DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA Nicolae, 

MATEI Ioan, MUREȘAN Corneliu, OȚOIU Marcel, RADU Călin și SANDEA Dorin 
Gheorghe. 
 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Permiteţi-mi să vă spun că este vorba despre un drept de preemţiune la un imobil din 

municipiul Sebeş, situat în Piaţa Primăriei, casa Zapolya actualmente Muzeul Sebeş.  
Acest imobil urmează să fie achiziţionat de către UAT - Municipiul Sebeş în vederea 

menţinerii situaţiei actuale, respectiv Muzeul Sebeş.  
Mulţumesc.   
Domnul consilier judeţean Dorin Gheorghe SANDEA: 
În solicitarea proprietarului se spune că procedura de fapt se repetă, a exprimat vechea 

preemţiune şi Primăria Sebeş nu şi-a exercitat angajamentul. 
Aşa scriu ei undeva acolo, a trecut un an şi trebuie revizuită procedura.  
De aceea ne-am abţinut. 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Comunicările privind neexercitarea dreptului de preemţiune au termen de valabilitate 

pentru întregul an calendaristic în care au fost emise, conform textului de lege. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Proces verbal de vecinătate pentru un 
imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul Alba 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Marcel Olimpiu GIURGIU: 
 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. 77 din 2019. 
 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Proces verbal de vecinătate pentru un 
imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul Alba a fost aprobat cu un 
număr de 28 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 77/12 
aprilie 2019   

28 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, RADU 
Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 
TĂTAR Virgil, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere 

pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul 
Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba 

 
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. 
  

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. 78 din 2019. 
 

Proiectul de hotărâre privind actualizarea chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere 
pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul 
Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba a fost 
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aprobat cu un număr de 28 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 78/12 aprilie 2019   

28 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, RADU 
Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 
TĂTAR Virgil, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru implementarea 

proiectului de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările 
cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție 
Județean Alba” încheiat între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean Alba 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

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

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 28 de voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 79 din 2019. 
 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru implementarea 
proiectului de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările 
cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție 
Județean Alba” încheiat între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean Alba a fost aprobat cu un număr de 28 de voturi „pentru”, fiind adoptată 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 79/12 aprilie 2019   

28 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, RADU 
Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 
TĂTAR Virgil, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT - 
Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în 
vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2019 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Călin RADU: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 28 de voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 80 din 2019. 
 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT - 
Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în 
vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2019 a fost aprobat cu un număr de 28 de 
voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 80/12 aprilie 2019   

28 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, RADU 
Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 
TĂTAR Virgil, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de 
Persoane, în vederea organizării activităţilor în domeniul educației pentru prevenirea traficului 
de persoane 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, fără aviz, din lipsă de cvorum. 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
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Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 28 de voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 81 din 2019. 
 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - 
Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de 
Persoane, în vederea organizării activităţilor în domeniul educației pentru prevenirea traficului 
de personae a fost aprobat cu un număr de 28 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 81/12 aprilie 2019   

28 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, RADU 
Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 
TĂTAR Virgil, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Judeţean Alba, în 
vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatului județean de 
baschet”(liceu băieţi), „Campionatului județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor 
și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete) 

 
Nu au participat la dezbateri consilierii județeni: CHERECHEȘ Ioan Dan, SANDEA 

Dorin Gheorghe și ŞARLEA Iuliana. 
 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Nu participă la dezbateri domnii consilieri judeţeni Sandea Dorin Gheorghe, Şarlea 
Iuliana şi Cherecheş Dan. 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Călin RADU: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 25 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 82 din 2019. 
 Domnii consilieri judeţeni Sandea Dorin Gheorghe, Şarlea Iuliana şi Cherecheş Dan nu 
au participat la vot. 
 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT 
- Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Judeţean Alba, în vederea 
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organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatului județean de baschet”(liceu 
băieţi), „Campionatului județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la 
fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete) a fost aprobat cu un număr de 25 de voturi 
„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 82/12 aprilie 2019   

25 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, CHIRIAC Raul Dumitru, 
COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, GIURGIU Marcel 
Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, RADU Călin, SIMION Marcel, 
STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  
Nu au participat la vot consilierii județeni: CHERECHEȘ Ioan Dan, SANDEA Dorin 

Gheorghe și ŞARLEA Iuliana. 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea 
organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog” 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6,  fără aviz din cauza lipsei cvorumului. 
 
 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
 Domnule preşedinte, aici aş dori să intervin. 
 Înţeleg că proiectul „Educaţie antidrog” este compus din alte 4 proiecte. 
 Proiectul ăsta mare, din ce am observat eu în proiect, derularea acestui proiect se va face 
doar în şcoli.  
 Ca şi recomandare, ar trebui să se iasă un pic din şcoli, pentru că până la urmă problema 
cu droguri n-o regăsim doar în şcoli, o găsim şi în parcuri şi la o terasă şi lângă un club ş.a.m.d.  
 Deci ca şi o recomandare, pentru cei care sunt implicaţi în acest proiect, să iasă din şcoli, 
pentru că toate cele 4 proiecte sunt doar în şcoli. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Mulţumesc şi am o sugestie. 
 Îţi dau de lucru dacă tot ai avut idei. 
 Hai să ne întâlnim cu colegii de la Compartimentul de Tineret, de la domnul director Ioan 
Bodea, să vedem şi poate completăm asta şi venim şi-l completăm cu tot ce trebuie ca să putem 
să derulăm mai mult, bine?  
 Cât de repede posibil, să putem să completăm cu ideea asta, bine?  
 Oricum, mulţumesc mult.  
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 28 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 83 din 2019. 
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Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT 
- Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea 
organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog” a fost aprobat cu un număr 
de 28 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 83/12 aprilie 
2019   

28 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, RADU 
Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 
TĂTAR Virgil, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
„Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii 
pompierilor” 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

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

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 28 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 84 din 2019. 
 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT 
- Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
„Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii 
pompierilor a fost aprobat cu un număr de 28 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 84/12 aprilie 2019   

28 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, RADU 
Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 
TĂTAR Virgil, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în 
vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

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

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 28 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 85 din 2019. 
 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT 
- Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea 
organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” a fost aprobat cu un număr de 
28 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 85/12 aprilie 
2019   

28 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, RADU 
Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 
TĂTAR Virgil, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Judeţean Alba, în 
vederea reprezentării Judeţului Alba la Campionatul  Mondial pentru provocarea tehnologiei 
„Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei” FIRST Tech Challenge World Championship 
Detroit, SUA 

 
Nu au participat la dezbateri consilierii județeni: CHERECHEȘ Ioan Dan, SANDEA 

Dorin Gheorghe și ŞARLEA Iuliana. 
 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Nu participă la dezbateri domnii consilieri judeţeni Sandea Dorin Gheorghe, Şarlea 
Iuliana şi Cherecheş Dan Ioan. 

 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
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 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Călin RADU: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 25 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 86 din 2019. 
Nu au participat la vot consilierii județeni: Cherecheș Ioan Dan, Sandea Dorin Gheorghe 

și Şarlea Iuliana. 
 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT 
- Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Judeţean Alba, în vederea 
reprezentării Judeţului Alba la Campionatul  Mondial pentru provocarea tehnologiei „Inspiraţie 
şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei” FIRST Tech Challenge World Championship Detroit, 
SUA a fost aprobat cu un număr de 25 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr. 86/12 aprilie 2019   

25 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, CHIRIAC Raul Dumitru, 
COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, GIURGIU Marcel 
Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, RADU Călin, SIMION Marcel, 
STĂNESCU Vasile, TĂTAR Virgil, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  
Nu au participat la vot consilierii județeni: CHERECHEȘ Ioan Dan, SANDEA Dorin 

Gheorghe și ŞARLEA Iuliana. 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
12. Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din 

judeţul Alba, aparținând cultelor religioase recunoscute din România 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Călin RADU: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 
 Aici am o întrebare. 
 Este în regulă proiectul de hotărâre, dar întrebarea mea este: conform legii, legea spune 
că banii pentru culte se pot da proporţional cu procentul cultelor, pe enoriaşi şi aici la cultul 
greco-catolic, nu se respectă ţinând cont că la Catedrala greco-catolică de la Blaj... 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Nu, legea nu spune asta.  
 Noi am făcut procedura asta ţinând seama de vizita care o avem.   
 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 
 Am înţeles, ideea era ca să fie hotărârea legală. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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 Da, dar nu-i problema de legalitate. 
 Noi am ales să facem aşa, numai fiind o chestie specială, am procedat la această 
distribuire.  
 Domnul consilier județean Dorin Gheorghe SANDEA: 
 E valabil numai pentru cultele recunoscute... 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Da, numai pentru cultele recunoscute, atâta spune nu altceva.  
 Mulţumesc.  
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  

 Domnul consilier județean Dan Ioan CHERECHEȘ: 
 Eu mă abţin. 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
 O abţinere, ca de obicei, din partea domnului consilier judeţean Cherecheş Dan Ioan. 
 Cu un număr de 27 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 87 din 2019. 
 

Proiectul de hotărâre privind  acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din 
judeţul Alba, aparținând cultelor religioase recunoscute din România a fost aprobat cu un număr 
de 27 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 87/12 aprilie 
2019   

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, CHIRIAC Raul Dumitru, 
COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, GIURGIU Marcel 
Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, RADU Călin, SANDEA Dorin 
Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, URSALEȘ 
Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
1 abținere: domnul consilier județean CHERECHEȘ Ioan Dan.  

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii 

„Parcul Industrial Cugir” SA, pentru anul 2019 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 
  
 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
 Oare de la Parcul Industrial, e cineva aicea? 
 Bun, deci putem discuta. 
 Din proiect, avem venituri de 12 miliarde, cheltuieli 11 miliarde 700 de milioane. 
 Asta înseamnă o diferenţă de aproximativ 300 de milioane de lei vechi, bani care vă 
rămân, bănuiesc pe investiţii. 
 Și sunt pe investiţii pentru că văd că aţi alocat pentru investiţii 4,52% din suma totală, în 
condiţiile în care, Curtea de Conturi care a fost la sfârşitul anului la dumneavoastră şi a găsit 
acolo un deficit, un prejudiciu, da?  
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 Observ în felul următor: 8 angajaţi, 8 persoane angajate - 2 directori, un director general, 
un director tehnic, mai avem 3 economişti, un consilier juridic, un inginer pe investiţii şi un 
maistru.  
 Acum dacă e să luăm şi partea cealaltă, avem 2 directori şi un inginer care stau lângă un 
maistru, ceea ce mi se pare de tip „România”. 
 Adică unu lucrează, trei stau. 
 Nu comentez vis-à-vis de cum vă organizaţi ca şi muncă.  
 Ceea ce vreau să spun, este în felul următor: suma alocată pentru cheltuieli vis-à-vis de 
salarii, este foarte mare în comparaţie cu ceea ce produceţi acolo.  
 Pe lângă treaba asta, sa zicem că se producea sau se făcea un lucru bun, avem şi probleme 
de management, probleme care sunt semnalate de Curtea de Conturi.  
 Întrebarea mea e în felul următor: de ce domnul director nu-şi asumă aceste probleme şi 
de ce nu face în aşa fel încât totuşi să existe o diferenţă mult mai mică între cheltuielile cu 
salariile şi ceea ce aveţi ca şi venituri?   
 Doamna Ileana MĂRIUȚ - șef serviciu financiar contabil, Parcul Industrial Cugir: 
 Aş vrea să răspund întâi la problema cu Curtea de Conturi, pentru că problema asta s-a 
ridicat. 
 A fost o facturare în plus de 11113 lei, cu TVA 13300 de lei, o problemă care s-a 
rezolvat. Am luat legătura cu firma care ne-a făcut lucrarea şi şi-au recunoscut dânşii eroarea şi 
banii au fost recuperați. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Deci e rezolvată! Pe scurt, că domnul coleg înţelege! 
 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
 Am înţeles.  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Pe scurt, mai departe! 
 Doamna Ileana MĂRIUȚ - șef serviciu financiar contabil, Parcul Industrial Cugir: 
 Problema a fost rezolvată în scurt timp de la sesizare.  
 Este un buget care probabil înspre sfârşitul anului va fi rectificat pozitiv, pentru că 
sperăm să închiriem încă câteva spaţii pe care le mai avem, deci volumul de venituri va creşte, 
cheltuielile vor fi constante şi profitul va fi automat mai mare.   
 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
 Să sperăm că va fi aşa! 
 Din experienţa cu Parcul Industrial, lucrul este foarte clar, dumneavoastră cheltuiţi exact 
cât produceţi, cheltuiţi pe salarii. 
 Doamna Ileana MĂRIUȚ - șef serviciu financiar contabil, Parcul Industrial Cugir: 
 Pot să spun ceva?  
 Scopul Parcului Industrial de la creare, a fost pentru a aduce în cadrul Parcului Industrial 
chiriaşi care să creeze locuri de muncă.  
 Deci ăsta este scopul Parcurilor Industriale. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Întotdeauna a fost aşa. 
 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
 Să zicem de chiriaşi… 
 Chiar şi un director tehnic poate să fie chiriaş? Directorul ethnic. 
 Doamna Ileana MĂRIUȚ - șef serviciu financiar contabil, Parcul Industrial Cugir: 
 Dar vreau să vă spun că nu avem director ethnic, avem inginer şef. Mă rog! 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Vă rog să răspundeţi scurt la întrebările consilierilor județeni, bine? 
 Doamna Ileana MĂRIUȚ - șef serviciu financiar contabil, Parcul Industrial Cugir: 
 Da. 
 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
 Acest director tehnic, care în declaraţia de avere de exemplu, spune că e director şi la 
ROMPRO, care firmă se găseşte în Parcul Indistrial.  
 Păi când merge la serviciu, acest domn director de fapt la ce serviciu merge?  
 La Parcul Industrial sau la firma personală? 
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 Doamna Ileana MĂRIUȚ - șef serviciu financiar contabil, Parcul Industrial Cugir: 
 La Parcul Industrial. 
 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
 Și firma personală? Care lucrează în cadul Parcului Industrial? 
 Doamna Ileana MĂRIUȚ - șef serviciu financiar contabil, Parcul Industrial Cugir: 
 Probabil că este… 
 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
 Nu ne gândim probabil că aicea e un conflict de interese?  
 Când mă duc la serviciu, ce fac?  
 Pentru cine lucrez în Parcul Industrial?  
 Mai ales că are venituri?  
 Vă mulţumesc. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 11 abțineri în total, din care 7 abţineri din partea grupului de consilieri judeţeni ai 
Partidului Social Democrat prezenți, plus domnul consilier judeţean Gheorghe Feneşer, domnul 
consilier judeţean Cosmin Arion, domnul consilier judeţean Traian Nicolae Ursaleş şi domnul 
consilier judeţean Marin Cenuşa.  
 Cu un număr de 17 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 88 din 2019. 
 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii 
„Parcul Industrial Cugir” SA, pentru anul 2019 a fost aprobat cu un număr de 17 de voturi 
„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 88/12 aprilie 2019   

17 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 
Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBU Nicolae, 
CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin 
Răzvan, GIURGIU Marcel Olimpiu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
PONORAN Tudor, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și 
UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
11 abțineri: domnii consilieri județeni: ARION Cosmin, CENUȘA Marin, DUMITRU 

Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MUREȘAN Corneliu, 
OȚOIU Marcel, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe și URSALEȘ Traian Nicolae. 
 

 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, pentru anul 2019 
 
Domnul consilier județean TĂTAR Virgil nu a participat la dezbateri. 
 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Domnul consilier județean Virgil Tătar nu participă la dezbateri. 
 
Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
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 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 
  
 Domnul consilier județean Călin RADU: 
 Vreau să întreb câte ceva!  
 Întrebare, domnule preşedinte.  
 Sunt foarte frumoase sumele, foarte bine arată pe hârtie. 
 Știţi că şi anul trecut au arătat foarte bine şi acum doi ani au arătat extraordinar de bine, 
din păcate... 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Acum arată din ce în ce mai bine. 
 Domnul consilier județean Călin RADU: 
 Da. Toate sunt foarte bune, pe hârtie, însă rămân acolo. Pentru că la sfârşitul anului, în 
noiembrie-decembrie trebuie să acoperim goluri, trebuie să înnoim linii de finanţare, trebuie să 
facem lucrurile astea şi e în regulă să zicem.  
 E în regulă. 150000 de lei se estimează un profit, valoarea lucrărilor contractate de 
societate este de 31 de milioane de lei pentru perioada 2019-2020.  
 E o sumă bună, e o sumă frumoasă, însă la câte programe, adică, de exemplu, Primăria 
Aiud spune că nu se participă la licitaţie, firmele nu participă la licitaţie pentru a lua lucrările, 
deşi sunt de milioane de lei.         

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Aşa e în tot judeţul. 
 Domnul consilier județean Călin RADU: 
 Cum e Aiudul, voiam să spun şi eu, aşa e în tot judeţul.  
 Şi noi avem 31 de milioane de lei contractaţi, de firma Consiliului Judeţean, da? De DPL. 
 Profitul ăsta de 150000 de lei, ori nu se gestionează corect banii, ori nu ştiu de ce doar 
atâta de mic e profitul?  
 Ori sunt cheltuielile exagerat de mari, cum ştim şi noi: cu salarii, cu prime, cu Consilii de 
Administraţie, cu alte cele.  
 Ce se întâmplă dacă la sfârşitul anului nu vor fi ăştia minim 150000 de lei, pentru că se 
propune obţinerea acestei marje de profit care să permită crearea surselor proprii de dezvoltare a 
societăţii, aşa scrie.  
 Chiar mă bucură, m-a bucurat şi anul trecut şi acum doi ani, e în regulă, domnul director 
Corlea Cristian Ioan este aici? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Sigur că da, şi doamna director economic. 
 Domnul consilier județean Călin RADU: 
 Domnule director, dacă se întâmplă să nu fie aceşti 150000 de lei la sfârşitul anului, în 
primul trimestru al anului viitor... 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Trebuie să fii optimist, Călin! 
 Domnul consilier județean Călin RADU: 
 Că v-am aprobat următorul buget, vă veți da demisia dacă nu veţi face aceşti 150000 de 
lei? 
 Domnul Vistian CORLEA - director Societatea „Drumuri și Poduri Localeˮ Alba: 
 Nu! 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Dânsul nu e aşa pesimist ca şi tine.  
 Să fim optimişti, că lucrurile merg bine!  
 Domnul consilier județean Călin RADU: 
 Am fost optimist şi acum un an şi acum doi doi ani, tot optimişti suntem şi din păcate 
vedem că tot Consiliul Judeţean Alba trebuie să dea bani să acopere goluri şi repet: există pe 
piaţă nevoie de lucrări.  
 În loc să investim bani în tehnologie, să zic aşa, în maşini şi utilaje, pentru a fi mult mai 
eficienţi şi a plăti oameni care să facă treabă bună, şi un leu dacă este profit, e profit, 150000 de 
lei mă bucură şi mai mult, m-au bucurat şi anii trecuţi propunerile pe care le-aţi prevăzut, dar 
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dacă anul ăsta nu vor fi ăştia 150000 de lei, adică să ştim pentru ce lucrăm şi noi şi 
dumneavoastră bineînţeles în primul rând, vă veţi da demisia? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Eu zic hai să fim, domnule director, vă rog să fiţi optimist! 
 Domnul Vistian CORLEA - director Societatea „Drumuri și Poduri Localeˮ Alba: 
 Suma aceasta de 150000 de lei rezultă strict din procentul de profit care firma şi-l asumă, 
pe care îl avea la licitaţie. 
 Vă remintesc că toate lucrările au fost câştigate în urma unei licitaţii, nu au fost lucrări de 
atribuire directă. 
 Deci cei 150000 de lei este o sumă strict care rezultă conform cifrelor care v-au fost puse 
la dispoziţie. 
 Domnul consilier județean Călin RADU: 
 Ce se întâmplă dacă bitumul va creşte peste două luni? Preţul bitumului?  

Şi sigur va creşte...  
 Domnul Vistian CORLEA - director Societatea „Drumuri și Poduri Localeˮ Alba: 
 Bitumul e doar unul din materialele care intră în construcţie, sunt foarte multe la care deja 
au crescut preţurile. 
 Domnul consilier județean Călin RADU: 
 Am dat un exemplu, că deja într-adevăr aveţi semnate contracte, e în regulă, aţi pus în 
marja de profit, marja sumei contractate şi eventualele sigurele creşteri de materiale, de preţuri 
de materiale de construcţii.    
 Domnul Vistian CORLEA - director Societatea „Drumuri și Poduri Localeˮ Alba: 
 A fost luată în calcul o marjă, dar dacă-mi spuneţi până la anul care de fapt o să fie marja 
asta de creştere…   
 Domnul consilier județean Călin RADU: 
 Nu ştiu sigur... 
 Domnul Vistian CORLEA - director Societatea „Drumuri și Poduri Localeˮ Alba: 
 Vă reamintesc că a fost luată o marjă minimă, fiindcă lucrările au fost câştigate în urma 
unei licitaţii, nu putem să preconizăm o marjă exagerată, ca să ne asigurăm un profit, n-am mai fi 
întrunit suma cu care...  
 Domnul consilier județean Călin RADU: 
 E în regulă, eu sper, mă rog, sper să existe coloană vertebrală u se vor întruni ăştia 
150.000 de lei, să faceţi curăţenie cum au făcut alţi directori în birourile lor, după un an. 
 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
 Mulţumesc. Două minute, numai. O intervenţie.  
 S-a terminat anul 2018 cu un minus de 11 miliarde.  
 Am preconizat un minus mai mare. E un lucru cât de cât îmbucurător, că am reuşit de am 
redus aceste decalaj.  
 În proiect avem pct. a3-Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi şi acuma aici evident 
sunt detaliate, cheltuieli de protocol un 5000 de lei sau ce mai e pe aicea, le vedem ş.a.m.d, dar 
avem Alte chetuieli, apropo cheltuielie ăstea sunt de aproximativ 20 de miliarde -  Cheltuieli cu 
alte servicii executate de către terţi. 
 Dar la subpunctul – Alte cheltuieli, avem 16 miliarde.  
 Ce înseamnă „alte cheltuieli”  şi de ce cea mai mare sumă se duce pe „alte cheltuieli”? 
 Domnul Vistian CORLEA - director Societatea „Drumuri și Poduri Localeˮ Alba: 
 Aici sunt prinse lucrări care preconizăm că o să fie date în subantrepriză sau efectuate de 
alte firme. 
 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
 Există un motiv pentru care subcontractaţi? Sau din lipsă de utilaje sau personal sau... 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Da, cam aşa şi în general firmele de construcţii cam se ajută între ele… 
 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
 Ideea e în felul urmator: aveţi preconizat pentru investiţii 12 miliarde, asta înseamnă 
undeva la 5% din buget pentru investiţii.  
 Având în vedere că aveţi deficit de personal, deficit de utilaje, consider că ar trebui să vă 
uitaţi un pic peste suma asta de investiţii, să creşteţi suma, astfel încât să nu mai fie nevoie să 
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aveţi alte cheltuieli de 16 miliarde, pentru că ăstea „alte cheltuieli” puteţi să vi le asumaţi 
dumneavoastră. Să rămână către dumneavoastră, adică să nu mai contractaţi. Să încercaţi cât mai 
puţin să subcontractaţi.   

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Am înţeles, sugestia este corectă. 
 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
 De asemenea, am văzut cheltuielile cu salariile. 
 Cheltuieli cu salariile de la 46 de miliarde ajung undeva la 71 de miliarde.  
 Vă spun sincer, având în vedere că sunteţi nou, sunt de acord şi bănuiesc că şi colegii o să 
fie de acord să mergem mai departe cu proiectul şi să dăm tot concursul vis-a-vis de ceea ce aţi 
spus dumneavoastră aici pe hârtie, aşa cum spunea şi Radu Călin, da, e în regulă şi dacă avem un 
plus acolo, cu atât mai bine!  
 Dar să nu cumva sa ajungem la sfârşitul anului să încercăm să acoperim alte goluri.  
 Şi ca şi încă o observaţie, vă rugăm frumos, monitorizaţi costurile de exploatare şi aici 
cred că ştiti la ce mă refer? 
 Costurile cu combustibilul, costurile cu ceea ce înseamnă pontajul oamenilor, ore de 
muncă lucrate nu cele state pe marginea drumului.  
 Aici aveţi pierderile destul de mari şi stiţi cred că mai bine decât mine...  
 Domnul Vistian CORLEA - director Societatea „Drumuri și Poduri Localeˮ Alba: 
 Nu sunteţi singurul… 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Da, mulţumim de sugestii, e corect! 
 Domnul consilier județean Marcel OȚOIU: 
 O întrebare scurtă şi un răspuns scurt!  
 Se va întâmpla ca la finele anului acesta, cei 150000 de fapt să nu fie profit şi să fie 
altceva? 
 Scurtă întrebare, scurt răspunsul!    
 Domnul Vistian CORLEA - director Societatea „Drumuri și Poduri Localeˮ Alba: 
 Eu la ora asta vă pot spune că o să fie aceşti 150.000. 
 Domnul consilier județean Marcel OȚOIU: 
 E ok. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Mulţumim.  
 Domnul Marius Nicolae Haţegan - vicepreședinte al Consiliului Județean Alba: 
 Spuneaţi foarte bine situaţia de la DPL, dar nu numai de la DPL, ci de pe piaţa din 
domeniul construcţiilor.  
 Vorbeaţi de salarii. Ei sunt obligaţi să aibă minim 3000 de lei, ăsta e un lucru bun!  
 Dar vedeţi că Ordonanţa de Urgență nr. 114 din 2018 este în aer. 
 Deocamdată nimeni nu ştie cum se actualizează preţul şi asta e o problemă care îi 
afectează foarte mult şi pe ei.  
 Pentru că ei lucrează deja şi încă nu ştiu cum să-şi facă situaţia de lucrări. Şi nu e vina 
lor.  
 Legat de profit, societatea, din noiembrie, este pe profit. Deci în luna noiembrie a anului 
trecut, s-au oprit pierderile, iar la sfârşitul lui martie aveau 500000 de lei profit.  
 Eu sper să continue trendul ăsta, care este un lucru foarte foarte bun.  
 Deci probleme nu sunt numai la DPL, toate societăţile din domeniul construcţiilor se 
confruntă în ziua de azi cu mari probleme.  
 Mulţumesc.        

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Vă mulţumesc tuturor celor care aţi intervenit.. 
 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
 Nu e o problemă de moment, eu zic vis-a-vis de ce s-a preluat şi ceea ce a preluat domnul 
director şi ce va fi anul acesta.  
 Aici trebuie să avem grijă, cheltuielile şi unde se pierd foarte mulţi bani: combustibil, 
angajaţi, ore de muncă, pontaj la oameni ş.a.m.d.  
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 Şi vă mai spun un lucru, eu dacă sunt angajat, nu aştept să vină firma să mă ia de acasă cu 
maşina, sunt angajat la o firmă, îmi asum lucrul ăsta, transportul îl fac cu maşina personală sau 
cu alt mijloc de transport.   

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Nicule, de acord cu tine. 
 Mulţumesc pentru intervenţiile pertinente.  
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Toată lumea votează pentru?  
 Cu un număr de 27 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 89 din 2019.  
 Domnul consilier județean Tătar Virgil nu a participat la vot, 
 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii 
„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, pentru anul 2019 a fost aprobat cu un număr de 27 de 
voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 89/12 aprilie 2019   

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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, RADU 
Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 
URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  
 Domnul consilier județean TĂTAR Virgil nu a participat la vot. 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
15. Proiect de  hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi 

a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 
în anul 2019...  

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

 
 Domnul consilier județean Cătălin Răzvan COMȘA: 
 Domnule preşedinte, eu nu particip la dezbateri şi la vot. 
 

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 Simion MARCEL: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Călin RADU: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
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 Comisia nr. 6, fără aviz din cauza lipsei cvorumului. 
 
 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
 O intervenţie. 
 Din proiect reiese aşa: 3,2 milioane de euro – investiţie pentru Sala Polivalentă de la Blaj 
şi de la Baza de Tratament mai avem încă 2,7 milioane de euro, în condiţiile în care aţi alocat la 
drumuri 3,8 milioane de euro. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Când completăm, vă spunem… 
 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
 Când completăm, bine! 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Da, vă răspundem… 
 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
 Dacă tot protestăm că vrem autostrăzi, vrem şi drumuri judeţene… 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Şi noi!... 
 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
 Și drumuri comunale… 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Şi noi!... 
 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
 Nu vrem din drumul judeţean neasfaltat, să intrăm pe autostradă! 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 De acord cu tine şi vreau să spun că eu nu protestez pentru autostrăzi, că noi avem, 
protestăm pentru drumuri. 
 Noi acum, dacă observaţi, sunt o serie de drumuri pentru care dăm drumul la proiectare şi 
execuţie, o să vedeţi că-i dăm drumul, şi aicea nu-s prinse acuma că nu puteam să punem suma 
pentru execuție, n-aveam cu s-o punem aici că trebuia să avem studiile necesare, dar cât mai 
repede posibil vom veni şi cu drumurile pe care le vedeţi acolo nominalizate în proiect. 
 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
 Da, mulţumesc. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Mulţumim şi noi.  
 

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. 90 din 2019. 
 Domnul consilier judeţean Comşa Cătălin Răzvan nu a participat la vot. 
 

Proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a 
bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în 
anul 2019 a fost aprobat cu un număr de 27 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019   

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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, GIURGIU Marcel 
Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, 
NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, RADU Călin, SANDEA Dorin 
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Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 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: 
16. Proiect de  hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - 

teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzatoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat 
a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru 
anul 2019 

 
Domnul consilier județean STĂNESCU Vasile nu a participat la dezbateri. 

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Domnul consilier județean Vasile Stănescu nu participă la dezbateri. 
 
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 Simion MARCEL: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Călin RADU: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, fără aviz din cauza lipsei cvorumului. 

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. 91 din 2019. 
 Domnul consilier județean Vasile Stănescu nu participă la dezbateri. 
 

Proiectul de  hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale 
din Județul Alba a sumei corespunzatoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se 
încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru 
anul 2019 a fost aprobat cu un număr de 27 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 91/12 aprilie 2019   

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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, RADU 
Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, 
URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 
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0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  
Domnul consilier județean STĂNESCU Vasile nu a participat la vot. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
17. Proiect de  hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, 

bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 
2019 

 
Nu au participat la dezbateri consilierii județeni: MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN 

Corneliu, RADU Călin, TĂTAR Virgil. 
 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Nu participă la dezbateri domnii consilieri județeni Călin Radu, Corneliu Mureșan, Mihai 
Lucian Morar și Virgil Tătar. 

 
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 Simion MARCEL: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Călin RADU: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, fără aviz din cauza lipsei cvorumului. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Deci comisiile au dat aviz favorabil, toţi, da?  
 Ca să nu mai îi luăm pe rând 
 Bun, acum domnul Traian Ursaleş. 
 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 
 Da, mulţumesc.  
 În primul rând, câteva vorbe vreau să spun, referitor la buget.  
 Este al 3-lea buget în mandatul acesta de consilier judeţean, primele două nu le-am votat, 
ştiţi de ce?  
 Pentru că am avut încă de la bun început ideea de a avea procentul pentru dezvoltarea 
judeţului cât mai mare, am insistat foarte mult pe ideea asta, poate că mulţi colegi aţi spus că am 
nişte fixuri sau că-s rău intenţionat. 
 Nu, este un lucru care trebuie să se cunoască în dezvoltarea judeţului. 
 Am fost foarte mâhnit că la sfârşitul anului 2018 am văzut că doar 9% din buget a fost 
folosit la dezvoltare, acum, văzând bugetul, chiar dacă este din excedentul anilor trecuţi, partea 
de dezvoltare este de 42%, ceea ce este un lucru extraordinar de bun, motiv pentru care poate că 
vă pare un pic ciudat, dar vă felicit...     

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Mulțumesc, Traiane. 
 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 
 Mai mult decât atât, ca să ducem acest buget la bun sfârşit, eu trebuie să, şi în calitate de 
fost primar 2 mandate, sunt şi ştiţi dumneavoastră mult mi bine, întâmpinăm greutăţi la licitaţii 
cu fel şi fel de contestaţii ş.a.m.d.  
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 Eu zic că e o chestiune preventivă, pentru că nu ştim câte licitaţii merg, câte nu merg, 
câte le putem duce la bun sfârşit, n-avem de unde să ştim, dar eu cred că între timp, pe parcurs, 
se mai pot face nişte mici ajustări şi mici economisiri: de la deplasări, sunt multe lucruri care se 
pot face în aşa fel încât, dacă la sfârşitul anului 2019 acest buget de 42% îl ducem pe dezvoltarea 
judeţului, eu zic că este un lucru extraordinar şi cu toţii putem să ieşim în faţa cetăţenilor, că în 
2019 s-a făcut ceva.  
 În rest, bun, mai sunt de discutat unele inechităţi să zicem la promovare de, la cultură, de 
exemplu la Blaj se dă 100 de mii, la Zlatna la Festivalul de film etnografic numai 15 mii, sunt 
multe lucruri, dar faptul că procentul este atâta de mare, m-a bucurat atâta de mult că toate sunt 
trecute cu vederea şi încă o dată vă felicit şi haideți cu toţii să facem, să ducem la bun sfârşit, ca 
acest procent să-l cheltuim pe dezvoltarea judeţului Alba.  
 Deci eu îl votez cu drag.    

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Mulţumim pentru vot.  
 Poftiţi, domnule Luca! 
 Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 
 42% este într-adevăr o sumă foarte mare, niciodată cred că, Consiliul Judeţean Alba nu a 
alocat o suma atât de mare pentru investiţii. 
 Ideal ar fi ca acestă sumă să fie şi cheltuită şi automat, prin cheltuirea acestor bani, o să 
vedem şi o schimbare vis-à-vis de faţa judeţului Alba.  
 Cu siguranţă, cum spunea şi Traian, sunt lucruri care pot fi băgate de vină vis-à-vis de 
cheltuieli, spectacole… 
 Dacă mergem pe dezvoltare, totuşi să lăsăm astea mai jos, dar stau şi mă gândesc că şi 
spectacolele astea au deja multe ediţii şi nu ne putem opri că ajungem să avem alte probleme, 
motiv pentru care, personal consider că este oportun să votăm acest buget, doar pentru motivul 
ăsta: să nu blocăm funcţionarea judeţului şi suma mare care s-a alocat la dezvoltare. Seprăm să o 
menţineţi…      

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Mulţumim.  
 Vreau să vă informez pe dumneavoastră, consilierii judeţeni că noi, spunea Traian de 
valorile mici ca procent în investiţii 
 Noi am avut proiecte, a fost problema cu Galda de Jos în care am băgat toţi banii, am 
întârziat cu foarte multe proiecte, e adevărat pentru că aveam de ales.  
 Am căzut între cele două finanţări şi v-am mai vorbit şi în particular şi a trebuit să punem 
banii din buget, am renunţat la multe şi  i-am adunat şi i-am pus acolo, după care am recuperat.  
 La fel a fost pe proiecte europene, la Spital, la fel şi cu alte proiecte europene pe care noi 
le-am finanţat şi după care nu erau bani şi cum spuneţi, spre deosebire de alte locuri, să nu spun 
locale, naţionale sau judeţene, noi avem acest excedent datorită într-adevăr atenţiei foarte mari 
cum am folosit banii.  
 Dar suma de 42% ca şi prindere în buget, va creşte o dată când vom avea proiectele gata, 
dau exemplu Găbud-Zărieş, este unul din ele, sunt multe altele, în care va creşte procentul de 
42%.  
 Oricum, vă mulţumesc foarte mult, împreună intrăm în ultimul an de mandat, şi mă refer 
de la iunie la iunie, şi o să vedeţi că o să putem cu toţii, cei 33 consilieri județeni, să privim în 
ochi fiecare locuitor al judeţului Alba, chiar nu ne-am bătut joc de banii publici, iar colegii din 
instituţie au muncit.  
 Vă rog să votaţi, cine este pentru? 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
 Votăm pe aticole. 
 Eu voi da citire articolului, dumneavoastră solicitaţi votul.  
 Articolul 1 -  Bugetul general. 
 

Se trece la votul art. 1 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
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Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru.  
 
Articolul 1 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 

„pentru”, astfel:   
24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  
 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 2 -  Bugetul local pe secţiunea funcţionare-dezvoltare.  
 

Se trece la votul art. 2 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru.  
Articolul 2 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 

„pentru”, astfel:   
24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  
 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 3 -  Fonduri externe nerambursabile. 
 

Se trece la votul art. 3 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru.  
 

Articolul 3 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 
Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBU Nicolae, 



 
171 

ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 
CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 4 -  Cheltuielile instituţiilor publice. 
 

Se trece la votul art. 4 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru.  
 

Articolul 4 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 5 -  Cheltuielile autorităţii executive. 
 

Se trece la votul art. 5 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru. 
 

Articolul 5 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  
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Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
  Articolul 6 -  Salvamont. 
 

Se trece la votul art. 6 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru.  
 
Articolul 6 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 

„pentru”, astfel:   
24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  
 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 7 -  CMJ-ul. 
Se trece la votul art. 7 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru.  
 

Articolul 7 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

  Articolul 8 -  ISU. 
 

Se trece la votul art. 8  al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
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Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
 24 de voturi pentru.  
 

Articolul 8 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 9 -  Activitatea de învăţământ pentru CJRAE. 
 

Se trece la votul art. 9 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru.  
 

Articolul 9 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 10 -  Activitatea sănătate, pe cele 3 Spitale. 
 

Se trece la votul art. 10 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru. 
  

Articolul 10 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, 
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CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 11 -  Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga” Alba. 
 

Se trece la votul art. 11 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru.  
 

Articolul 11 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 12 -  Servicii recreative şi sport. 
 

Se trece la votul art. 12 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru.  
 

Articolul 12 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 13 -  Personal neclerical. 
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Se trece la votul art. 13 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru.  
 

Articolul 13 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 14 -  Sprijin pentru culte. 
 

Se trece la votul art. 14 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru. 
 

Articolul 14 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 15 -  Alte acţiuni în domeniul culturii. 
 

Se trece la votul art. 15 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
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 24 de voturi pentru. 
 

Articolul 15 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 16 -  Cheltuieli DGASPC Alba. 
 

Se trece la votul art. 16 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru. 
 

Articolul 16 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 17 -  Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţă. 
 

Se trece la votul art. 17 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru. 
 

Articolul 17 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
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Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 18 -  Protecţia mediului. 
 

Se trece la votul art. 18 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru.  
 

Articolul 18 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 19 -  Transporturi. 
 

Se trece la votul art. 19 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru.  
 

Articolul 19 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 20 -  Turism. 
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Se trece la votul art. 20 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru. 
 

Articolul 20 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 21 -  Dezvoltare economică. 
 

Se trece la votul art. 21 al proiectului de hotărâre 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru.  
 
Articolul 21 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 

„pentru”, astfel:   
24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  
 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 22 -  Agenda evenimentelor Judeţului Alba. 
 

Se trece la votul art. 22 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru.  
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Articolul 22 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 

„pentru”, astfel:   
24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 23 -  Cheltuieli CJRAE. 
 

Se trece la votul art. 23 al proiectului de hotărâre 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru. 
 

Articolul 23 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 24 -  Buget de venituri şi cheltuieli la Evidenţa Populaţiei 
 

Se trece la votul art. 24 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru. 
 

Articolul 24 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
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OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 25 -  Buget de venituri şi cheltuieli la Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia 
 

Se trece la votul art. 25 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru.  
 

Articolul 25 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 26 -  Buget Spitalulul de Pneumoftiziologie Aiud 
 

Se trece la votul art. 26 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru. 
 

Articolul 26 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 27 -  Muzeul Naţional al Unirii 
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Se trece la votul art. 27 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru. 
 

Articolul 27 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 28 -  Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia 
Se trece la votul art. 28 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru.  
 

Articolul 28 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 29 -  Centrul de Cultură „Augustin Bena” 
 

Se trece la votul art. 29 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru.  
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Articolul 29 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  
 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 30 -  Buget la Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare 
Se trece la votul art. 30 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru.  
Articolul 30 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 

„pentru”, astfel:   
24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Articolul 31 -  Program de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare şi a 
creditelor de angajament 
 

Se trece la votul art. 31 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru.  
 

Articolul 31 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 
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0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Şi ultimul articol care va fi supus la vot, Articolul 32 -  Programul de investiţii publice pe 
grupe de investiţii din donaţii şi sponsorizări 
 

Se trece la votul art. 32 al proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 24 de voturi pentru.  
 

Articolul 32 al proiectului de hotărâre a fost aprobat cu un număr de 24 de voturi 
„pentru”, astfel:   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, 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 24 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 92 din 2019. 
 Domnii consilieri judeţeni Radu Călin, Mureşan Corneliu, Morar Lucian şi Tătar Virgil 
nu au participat la vot. 
 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului 
local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2019 a fost 
aprobat cu un număr de 24 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 92/12 aprilie 2019   

24 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 
OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 
Vasile, ŞARLEA Iuliana, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  
Nu au participat la vot consilierii județeni: MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, 

RADU Călin, TĂTAR Virgil. 
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 Domnul consilier județean Marcel OȚOIU: 
 Domnule preşedinte, că tot nu ne mai aude cineva, acuma e bine să întrebi, nu?   
 Pentru instituţiile publice, avem o şansă ca pentru instituţiile publice la secţiunea de 
dezvoltare procentul să fie crescut un pic? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Da, şi de exemplu la DGASPC am alocat sume şi vom da bani pentru realizarea Centrelor 
pentru persoane cu dizabilităţi sub 50 de personae, că aşa ne spune legea, vom finaliza sediul 
Teatrului de Păpuşi anul acesta şi probabil vor trebui dotări. 
 La Bibliotecă finanţarea pentru aceasta este legată de finalizarea Secţiei de Psihiatrie din 
curtea Spitalului, sunt deja în perioada de licitaţii, totuşi va creşte suma pentru spitale căci vor 
intra şi fonduri europene. 
 Domnul consilier județean Marcel OȚOIU: 
 Spuneam asta că era foarte frumos întradevăr, dacă e 42,52% la dezvoltare pe bugetul 
local, să putem şi pentru instituţiile publice şi atunci rezultatul, asta spun că eficienţa muncii şi 
rezultatul ar fi cu totul în alţi parametri. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 E correct. Și avem şansă să creştem.  
 Ce vreau să adaug la ce spunea colegul Nicolae Luca, că vrem numai autostrăzi şi 
drumuri judeţene, şi să satisfac şi dorinţa lui Traian Ursaleș şi a colegilor, va creşte şi o dată când 
vom desemna pe câştigătorul lucrării de la Aiud la Abrud, deci se vor adăuga şi alte fonduri 
europene şi va creşte bugetul pentru dezvoltare.   
 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 
 Eu aş fi supermulţumit ca procentul ăsta să-l ducem la bun sfârşit. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Să putem să-l aplicăm, e corect ce spui.  
 Mulțumesc, mergem mai departe.  
 

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

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Ordinea de zi suplimentară 
1. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special,  reprezentantului 

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

Domnul consilier județean TĂTAR Virgil nu a participat la dezbateri. 
 

 Domnul consilier județean Virgil TĂTAR: 
 Domnule preşedinte, eu nu particip la dezbateri şi la vot. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Domnu Tătar Virgil nu participă la discuţii şi la vot.  
 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 
 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, fără aviz din cauza lipsei cvorumului. 
 

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 27 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 93 din 2019.  
 Domnul consilier județean Tătar Virgil nu a participat la vot 

Proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 
Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale 
Alba”SA a fost aprobat cu un număr de 27 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 93/12 aprilie 2019   

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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, RADU 
Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 
URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

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

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administarare 

Consiliului local al comunei Mihalţ a unui tronson din drumul judeţean DJ 107 B: DN1 – 
Sântimbru – Galtiu – Coşlariu – Mihalţ – Colibi – Roşia de Secaş, aflat în itravilanul localităţii 
Mihalţ, în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare şi modernizare 

 
 Avizele comisiilor de specialitate  

 
 Domnul consilier județean Marcel Olimpiu GIURGIU: 
 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 de voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 94. 

 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrare Consiliului 

local al comunei Mihalț a unui tronson din drumul județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - 
Galtiu -  Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș,  aflat  în intravilanul localității Mihalț, în 
vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere, reabilitare și modernizare a fost aprobat 
cu un număr de 28 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
94/12 aprilie 2019   

28 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, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER 
Gheorghe, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, 
MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, RADU 
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Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 
TĂTAR Virgil, URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri  

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Vă mulţumesc mult.  
 Următoarea şedinţă o facem în Joia Mare, 25 aprilie 2019 
  
 În continuare Preşedintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion DUMITREL a 
făcut o scurtă trecere în revistă a vizitei din Franţa la Forumul descentralizării de la Lyon. 
 

Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „extraordinarăˮ a 
Consiliului Județean Alba din data de 12  aprilie  2019. 
 

PREŞEDINTE,                SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 
           Ion DUMITREL                    Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat: Vasile BUMBU 
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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 25 aprilie  
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 comun nr. 7239 din 9 aprilie 2019, comun al Direcţiei juridică 
şi administraţie publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 6008 din 8 aprilie 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7106 din 8 aprilie 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; 
- 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; 
 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

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

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

Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 64 din 28 martie 2019 îşi încetează 
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
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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. 98 
Alba Iulia, 25 aprilie 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: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
 
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 98/28 aprilie 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 actualizarea chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere pentru două bunuri - 

spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29  mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba 
Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba 

 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind actualizarea chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere 
şi pentru două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din 
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea chiriei şi prelungirea 
perioadei de închiriere şi pentru două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la 
subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate 
privată a Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 8015/18 aprilie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea doamnei Rodica Oniga, în calitate de reprezentant al medicilor stomatologi 
din Policlinica stomatologică, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul 
Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5965/25 martie 2019; 

Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 98/28 mai 2010 privind aprobarea închirierii 

a două bunuri-spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din 
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a judeţului Alba, cu 
modificările şi completările ulterioare aduse prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 
122/2011, nr. 84/2012, nr. 86/2013, nr. 101/2014, nr. 93/2015, nr. 86/2016, nr. 145/2017 şi nr. 
138/2018; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 350/23 noiembrie 2017 privind aprobarea 
Regulamentului de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în domeniul public 
sau privat al Judeţului Alba;  

- Contractului de închiriere nr. 6647/1 iunie 2010 încheiat între Consiliul Judeţean Alba 
şi doamna Rodica ONIGA, în calitate de reprezentantă a Convenţiei de grupare a cabinetelor 
medicale stomatologice individuale, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5, 
împreună cu Actul Adiţional nr. 1/26 mai 2011, Actul adțional nr. 2/25 mai 2012, Actul adiţional 
nr. 3/31 mai 2013, Actul adiţional nr. 4/30 mai 2014, Actul adiţional nr. 5/ 29 mai 2015, Actul 
adiţional nr. 6/ 31 mai 2016, Actul Adiţional nr. 7/31 mai 2017 şi Actul Adiţional nr. 8/31 mai 
2018; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a şi art. 123 alin. 1 
din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare; 

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

 
 

HOTĂRÂRE 
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Art. 1. Se aprobă actualizarea preţului chiriei la suma de 255 lei pentru două bunuri-spaţii 
în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. 
Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a judeţului Alba. 

Art. 2. Se aprobă prelungirea perioadei de închiriere până la data de 1 iunie 2020 pentru 
două bunuri-spaţii în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul 
Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a judeţului Alba.. 

Art. 3. Se aprobă încheierea Actul Adiţional nr. 9 la Contractul de închiriere nr. 6647/1 
iunie 2010 cu privire la actualizarea preţului chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere 
conform prevederilor art. 1 şi art. 2, pentru două bunuri-spaţii în suprafaţă utilă totală de  29 mp, 
situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - 
proprietate privată a judeţului Alba. 

Art. 4. Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 98/2010, cu 
modificările ulterioare, rămân neschimbate.  

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. 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, doamnei Rodica 
Oniga (în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a cabinetelor medicale stomatologice 
individuale), Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi 
Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 99 
Alba Iulia, 25 aprilie 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: 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 includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba  

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

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - 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; 

- expunerea de motive la 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; 

- raportul de specialitate nr. 7802/16 aprilie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitările Asociaţiei APA ALBA nr. 129/19 martie 2019, respectiv nr. 130/20 martie 
2019, înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5712/22 martie 2019 şi, nr. 
5713/22 martie 2019. 

Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială  APA–CTTA S.A. Alba; 
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 1969-12770/2008. 
Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare);  
- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 121 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

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

 
HOTĂRÂRE 

 
 

Art. 1. Se aprobă includerea în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba, a 
bunurilor achiziţionate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba din Fondul de Întreţinere, 
Înlocuire și Dezvoltare, cuprinse în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă concesionarea către Societatea APA-CTTA S.A. Alba a bunurilor 
menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre, pe durata Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, S.C. APA–CTTA S.A Alba,  Direcției juridică şi 
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administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 100 
Alba Iulia, 25 aprilie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 
voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 100/25 aprilie 2019 

 
 

Lista 
cu bunurile achiziționate de către Societatea Comercială APA–CTTA S.A. Alba 

din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare care vor fi cuprinse în 
Inventarul proprietății private a Județului Alba 

 
 

Nr. 
crt. I Denumirea mijlocului fix U.M. Cantitatea Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 
inventar 

(lei) 

1. Sistem RPC+Software Licenţă 
Windows 10Pro Buc. 1 4.450,00 4.450,00 

2. Multifuncţională color KYOCERA Buc. 1 9.300,00 9.300,00 

3. Sistem RPC+ Licenţă Win 10 
Professional Buc. 1 5.450,00 5.450,00 

4. Multifuncţională A3 Laser 
monocrom xerox B1025 fara fax Buc. 1 5.150,00 5.150,00 

5. Licenţă office 2019 home and 
bussiness Buc. 1 1.339,00 1.339,00 

6. Sistem Brand name ACER cu 
Software WIN 10 PRO Buc. 2 2.999,00 5.998,00 

7. Licenţă office 2019 home and 
business Buc. 2 1.339,00 2.678,00 

8. Laptop MP OMEN 
+rucsac+mouse+licentă win 10 
professional Buc. 2  6.650,00 13.300,00 

 TOTAL MIJLOACE FIXE 47.665,00 

Nr. 
crt. 

II Denumirea obiectului de 
inventar U.M. Cantitatea Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 
inventar 

(lei) 
1. Monitor 27” LG  Buc. 1 940,00   940,00 
2. Monitor 23,6” AOC  Buc. 1 600,00   600,00 
3. Monitor 27” ASUS Buc. 2 1.040,0 2.080,00 

TOTAL OBIECTE DE INVENTAR: 3.620,00 
 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului  

la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2018 
 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a 
managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2018; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor 
evaluării anuale a managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2018; 

- raportul de specialitate nr. 7569/1 din 12 aprilie 2019 al Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul Comisiei de evaluare a managementului exercitat la Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” Alba Iulia; 

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 şi 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 36, art. 37 alin. 1 şi art. 42 alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 
- anexei nr. 2 a Ordinului 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 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 rezultatul evaluării anuale a managementului asumat prin Contractul 
de management nr. 23168/28 decembrie 2016 al doamnei Ioana Silvia BOGĂȚAN - manager 
al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, cuprins în anexa - parte integrantă a prezentei 
hotărâri.  
 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură și Biroului resurse 
umane din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și termenele 
stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative, cu modificările și completările 
ulterioare.  



 
195 

 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, doamnei Ioana 
Silvia Bogățan, administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administrație 
publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială 
și managementul unităților de cultură şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 101 
Alba Iulia, 25 aprilie 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 
 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 101/28 aprilie 2019 este publicată și poate 
fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  

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

HOTĂRÂRE 
cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului  

la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe anul 2018 
 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a 
managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe anul 2018; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor 
evaluării anuale a managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe anul 2018; 

- raportul de specialitate nr. 7569/2 din 12 aprilie 2019 al Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul Comisiei de evaluare a managementului exercitat la Muzeul Național al Unirii 
Alba Iulia; 

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 şi 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 36, art. 37 alin. 1 şi art. 42 alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 
- anexei nr. 2 a Ordinului 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 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 rezultatul evaluării anuale a managementului asumat prin Contractul 
de management nr. 23163/28 decembrie 2016 al domnului Gabriel Tiberiu RUSTOIU - 
manager al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, cuprins în anexa - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 
 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură și Biroului resurse 
umane din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și termenele 
stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative, cu modificările și completările 
ulterioare.  

 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, domnului Gabriel 
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Tiberiu Rustoiu, administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administrație 
publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială 
și managementul unităților de cultură şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 102 
Alba Iulia, 25 aprilie 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 
 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 102/28 aprilie 2019 este publicată și poate 
fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  

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

HOTĂRÂRE 
cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului  

la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2018 
 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a 
managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2018; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor 
evaluării anuale a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2018; 

- raportul de specialitate nr. 7569/3 din 12 aprilie 2019 al Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul Comisiei de evaluare a managementului exercitat la Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” 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 şi 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 36, art. 37 alin. 1 şi art. 42 alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 
- anexei nr. 2 a Ordinului 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 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 rezultatul evaluării anuale a managementului asumat prin Contractul 
de management nr. 7162/14 aprilie 2017 al domnului Silvan Theodor STÂNCEL - manager 
al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, cuprins în anexa - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 
 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură și Biroului resurse 
umane din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și termenele 
stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative, cu modificările și completările 
ulterioare.  

 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 
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comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, domnului Silvan 
Theodor Stâncel, administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administrație 
publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială 
și managementul unităților de cultură şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 103 
Alba Iulia, 25 aprilie 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 
 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 103/28 aprilie 2019 este publicată și poate 
fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  

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

HOTĂRÂRE 
cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului  

la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, pe anul 2018 
 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a 
managementului la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, pe anul 2018; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor 
evaluării anuale a managementului la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, pe anul 2018; 

- raportul de specialitate nr. 7569/4 din 12 aprilie 2019 al Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul Comisiei de evaluare a managementului exercitat 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 şi 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 36, art. 37 alin. 1 şi art. 42 alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 
- anexei nr. 2 a Ordinului 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 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 rezultatul evaluării anuale a managementului asumat prin Contractul 
de management nr. 20170/14 noiembrie 2016 al domnului Alexandru PAL – manager al 
Centrului de Cultură ”Augustin Bena”, cuprins în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură și Biroului resurse 
umane din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și termenele 
stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative, cu modificările și completările 
ulterioare.  

 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, domnului Pal 
Alexandru, administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administrație publică, 
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Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și 
managementul unităților de cultură şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 104 
Alba Iulia, 25 aprilie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1din  Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 
voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 104/28 aprilie 2019 este publicată și poate 
fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  

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

HOTĂRÂRE 
cu privire la modificarea art. 5  al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 311/ 27 

noiembrie 2018 privind aprobarea implementării Proiectului „Team-UP: Progres în 
calitatea îngrijirii alternative a copiilor” aprobat spre finanțare în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea 
sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și 
de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de 
proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS.4.5, 4.14 - Reducerea numărului de 

copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali,  
Cod SMIS 2014+: 127169 

 
      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre cu privire la modificarea art. 5  al Hotărârii Consiliului Judeţean 
Alba nr. 311/ 27 noiembrie 2018 privind aprobarea implementării Proiectului „Team-UP: 
Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” aprobat spre finanțare în cadrul 
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, 
durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, 
Apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS.4.5, 4.14 - Reducerea numărului 
de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali, Cod SMIS 
2014+: 127169; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea art. 5  al 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 311/ 27 noiembrie 2018 privind aprobarea 
implementării Proiectului „Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” 
aprobat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa 
prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv - 
Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență 
medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune 
compozită OS.4.5, 4.14 - Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin 
consolidarea rețelei de asistenți maternali, Cod SMIS 2014+: 127169; 

- raportul de specialitate nr. 7969/17 aprilie 2019 al Direcţiei juridică şi administraţie 
publică - Compartimentul Unităţi de asistenţă medicală, socială şi învăţământ special din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 
- Ghidului solicitantului - condiții generale pentru accesarea fondurilor, Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020; 
- Ghidului solicitantului - condiții specifice, Reducerea numărului de copii și tineri 

plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali pentru accesarea fondurilor, 
al Programului Operațional Capital Uman 2014-2020; Apel de proiect 4/PI9.iv/OS 4.5&4.14 

- Acordului de principiu nr. 20883/18 octombrie 2018 al Consiliului Județean Alba 
privind implicarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba ca partener 
în cadrul proiectului; 

- Acordului de parteneriat nr. 15570 din 1 noiembrie 2018 încheiat între Autoritatea 
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și 47 de parteneri, din care Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba este al 23–lea partener. 

- Contractului de Finanțare nr. 83109 din 8 noiembrie 2018 privind acordarea finanțării 
nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr. 127169, intitulat „Team-UP: Progres în 
calitatea îngrijirii alternative a copiilor”. 

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, 
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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 și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 - art. 35 din Legea nr. 273/2006 finanţelor publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 
 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. I. Art. 5  al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 311/ 27 noiembrie 2018 privind 
aprobarea implementării Proiectului „Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 
copiilor” aprobat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, 
Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv - 
Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență 
medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune 
compozită OS.4.5, 4.14 - Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin 
consolidarea rețelei de asistenți maternali, Cod SMIS 2014+: 127169, se modifică şi va avea 
următorul conţinut: 

,,Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi al Serviciului 
accesare şi coordonare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.” 

 Art. II. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Comisiei de Evaluare a  Persoanelor 
Adulte cu Handicap  Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției dezvoltare și 
bugete, Serviciului accesare şi coordonare proiecte, 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. 105 
Alba Iulia, 25 aprilie 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: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea implementării Proiectului „VENUS - Împreună pentru o viață în 

siguranță” aprobat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-
2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: 
Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, 

Obiectivul specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor 
vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare 

profesională adecvate nevoilor specifice, Apel de proiecte POCU/465/4/4/128038, Cod 
SMIS 2014+: 128038 

 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului „VENUS - Împreună 
pentru o viață în siguranță” aprobat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital 
Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul 
tematic 9:  Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare, Obiectivul specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor 
vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare 
profesională adecvate nevoilor specifice, Apel de proiecte POCU/465/4/4/128038, Cod SMIS 
2014+: 128038; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării 
Proiectului „VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță” aprobat spre finanțare în cadrul 
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9:  Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei 
și a oricărei forme de discriminare, Obiectivul specific 4.4: Reducerea numărului de persoane 
aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-
profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice, Apel de proiecte 
POCU/465/4/4/128038, Cod SMIS 2014+: 128038; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete - Serviciul Accesare şi 
Coordonare Proiecte nr. 7894 / 17.04.2019; 

Ținând cont de prevederile: 
- Ghidului solicitantului – condiții generale pentru accesarea fondurilor, Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020; 
- Ghidul solicitantului - condiții specifice, Servicii sociale pentru victimele violenței 

domestice, Apel de proiect 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 
- Acordul de principiu al Consiliului Județean Alba nr. 23.524/22.11.2018 privind 

implicarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba ca partener în 
cadrul proiectului; 

- Acordul de parteneriat nr. 13693 din 26 noiembrie 2018 încheiat între Agenția 
Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și 42 de parteneri, între care Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba. 

- Contractul de Finanțare POCU/465/4/4/128038 privind acordarea finanțării 
nerambursabile pentru implementarea proiectului ”VENUS – Împreună pentru o viață în 
siguranță”. 

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: 
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- art. 91 alin. (1) lit. ”d”, art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 finanţelor publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 
 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 prezenta  
   

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se aprobă implementarea Proiectului „VENUS - Împreună pentru o viață în 
siguranță” aprobat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-
2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9:  
Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, 
Obiectivul specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor 
vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare 
profesională adecvate nevoilor specifice, Apel de proiecte POCU/465/4/4/128038, Cod 
SMIS 2014+: 128038. 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală eligibilă a Proiectului în cuantum de 1.137.174,76 lei, 
care revine Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba – în calitate de 
partener în cadrul proiectului. 

Art. 3. Se aprobă alocarea sumei de 22.743,50 lei, reprezentând contribuția UAT - Județul 
Alba de 2,00 % din bugetul alocat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Alba partener în proiect. 

Art. 4. Se aprobă suportarea din bugetul local al Județului Alba a cheltuielilor neeligibile 
care pot surveni în perioada implementării proiectului. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției Generala de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcției dezvoltare și bugete și Serviciului 
accesare și coordonare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Județului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției 
Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba,Direcţiei juridică şi administraţie  
publică, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului de accesare și coordonare proiecte,  
Compartimentului unități de asistență medicală, socială, învățământ special şi Biroului resurse 
umane  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
Nr. 106 
Alba Iulia, 25 aprilie 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: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
  

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

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

fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018 

 
      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al 
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie 
ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018; 
 - raportul de specialitate nr. 8067 din 18 aprilie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

Având în vedere prevederile: 
     -  art. 91 alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
 -  art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

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

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba, pe anul 2018, 
conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe 
anul 2018, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice și activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018, conform anexei nr. 3 - parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

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

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
Nr. 107 
Alba Iulia, 25 aprilie 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 
29 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 1  
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Anexa nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 107/25 aprilie 2019 

 

 
 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEŢULUI ALBA 

 
PE ANUL 2018 

     
 

 
 

lei 

  DENUMIRE INDICATORI Prevederi          
iniţiale 

Prevederi 
definitive 

Execuţie la 
31.12.2018 

A 0001 02 VENITURI TOTAL :  241.623.000 268.435.480 266.759.444 
  Venituri curente (I+II) 147.544.000 169.500.480 170.503.606 
     I. Venituri fiscale (1+2) : 145.492.000 167.420.700 168.322.223 

  
1.  Impozit pe venit, profit și câștiguri din 
capital de la persoane fizice, din care : 

49.700.000 55.828.000 56.844.996 

  
     a) cote și sume defalcate din impozitul pe 
venit 

49.700.000 55.828.000 56.844.996 

  2. Impozite și taxe pe bunuri și servicii 95.792.000 111.592.700 111.477.227 
       a)  sume defalcate din TVA 93.972.000 109.678.000 109.678.000 

  

   b) taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de 
activități 

1.820.000 1.914.700 1.799.227 

     II. Venituri nefiscale (1+2) : 2.052.000 2.079.780 2.181.383 
  1. Venituri din proprietate 330.000 330.000 335.861 
  2. Vânzări de bunuri și servicii  1.722.000 1.749.780 1.845.522 
  Venituri din capital: 0 0 825 
  1. Venituri din valorificarea unor bunuri 0 0 825 
   Subvenții : 92.949.000 96.538.400 90.290.358 
   Subvenții de la bugetul de stat 92.949.000 96.538.400 90.290.358 
  Alte sume primite de la UE 0 0 3.390.800 

  

Sume primite de la UE/alți donatori în 
contul plățior efectuate și prefinanțări 
aferente cadrului financiar 2014-2020 

1.130.000 2.396.600 2.573.855 

B 50.02 CHELTUIELI TOTAL : 315.097.560 386.608.040 256.175.934 
  51.02 Autorități publice și acțiuni externe : 42.260.380 45.241.070 23.970.288 
  Autorități executive 42.260.380 45.241.070 23.970.288 
  54.02 Alte servicii publice generale : 4.066.500 4.086.500 2.835.643 

  
Servicii publice comunitare de evidență a 
persoanelor 1.664.000 1.664.000 1.502.176 

   Alte servicii publice generale  2.402.500 2.422.500 1.333.467 

  
55.02 Tranzacții privind datoria publică și 
împrumuturi 3.200.000 2.403.700 2.225.829 

  60.02 Apărare: 463.000 463.000 209.914 
  Apărare națională 463.000 463.000 209.914 

  
61.02 Ordine publică și siguranță 
națională 300.000 300.000 220.391 

  Protecția civilă și protecția contra incendiilor 300.000 300.000 220.391 
  65.02 Învățământ : 7.514.000 10.859.780 6.290.226 
  Învățământ primar 4.979.000 8.418.000 5.131.232 
  Învățământ special 2.535.000 2.441.780 1.158.994 
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  Alte cheltuieli în domeniul învățământului 0 0 0 
  66.02 Sănătate : 21.343.000 25.741.450 7.991.327 
  Spitale generale 21.343.000 25.741.450 7.991.327 
  67.02 Cultură, recreere și religie : 37.879.470 61.014.490 40.156.643 
  Biblioteci publice comunale, orășenești, 

municipale 
2.095.000 2.301.700 2.040.416 

  Muzee 4.640.370 6.380.690 5.501.875 
  Instituții publice de spectacole și concerte 4.346.100 4.369.100 3.182.389 

  
Consolidarea și restaurarea monumentelor 
istorice 

0 685.000 684.844 

  Servicii recreative și sportive 2.000.000 19.535.000 3.516.158 
  Servicii religioase 18.675.000 18.675.000 18.615.350 

  
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și 
religiei 6.123.000 9.068.000 

6.615.611 

  68.02 Asigurări și asistență socială: 149.926.000 164.758.030 148.080.279 
  Asistență socială în caz de invaliditate 123.759.000 129.815.030 119.055.221 
  Asistență socială pentru familie și copii 26.167.000 34.943.000 29.025.058 

  
70.02 Servicii și dezvoltare publică, 
locuințe, mediu și ape 4.707.000 10.936.640 624.848 

   Alimentare cu apă 1.007.000 1.007.000 48.860 

  
Alte servicii în domeniile locuințelor, 
serviciilor și dezvoltării comunale 3.700.000 9.929.640 575.988 

  74.02 Protecția mediului : 4.993.550 5.092.850 4.158.237 
  Reducerea și controlul poluării 212.550 212.550 37.469 
  Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 4.781.000 4.880.300 4.120.768 
  80.02 Acțiuni generale  economice 70.000 70.000 70.000 
  Programe de dezvoltare regională și socială 70.000 70.000 70.000 
  84.02 Transporturi 37.936.660 55.116.530 19.069.863 
  Drumuri și poduri 37.929.660 54.909.530 19.064.888 
  Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 7.000 207.000 4.975 
  87.02 Alte acțiuni economice 438.000 524.000 272.446 
  Turism 368.000 368.000 116.446 
  Alte acțiuni economice 70.000 156.000 156.000 
  98.02 Excedent     10.583.510 

 
 

   
  

CONTRASEMNEAZĂ 
PREȘEDINTE, SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA, 

 Ion DUMITREL Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 107/25 aprilie 2019 

 

 
 
 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE 
NERAMBURSABILE PE ANUL 2018 

  

 
 

  
 

    lei  

  DENUMIRE INDICATORI Prevederi          
iniţiale 

Prevederi 
definitive 

Execuţie la 
31.12.2018 

A 0001  08 VENITURI TOTAL: 55.000 90.900 36.427 
  Venituri curente 55.000 55.000 527 
  Venituri nefiscale  55.000 55.000 527 
  Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 55.000 55.000 527 
   Subvenţii 0 5.400 5.400 
  Subvenţii de la bugetul de stat 0 5.400 5.400 

  
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul 
plăţilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului 
financiar 2014-2020 

0 30.500 30.500 

B 50.08 CHELTUIELI TOTAL : 55.000 90.900 34.329 
  65.08 Învățământ: 0 35.900 33.802 

  Învățământ special 0 35.900 33.802 

  70.08 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 55.000 55.000 527 

  
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și 
dezvoltării comunale 55.000 55.000 527 

      

  
CONTRASEMNEAZĂ 

PREȘEDINTE, SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA, 
 Ion DUMITREL Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 3 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 107/25 aprilie 2019 

 

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI 
ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI 

PROPRII PE ANUL 2018 

  
 

    lei  

  DENUMIRE INDICATORI Prevederi          
iniţiale 

Prevederi 
definitive 

Execuţie la 
31.12.2018 

A 0001 10 VENITURI TOTAL :  230.158.130 229.149.110 195.095.237 
  Venituri curente 116.628.630 121.834.730 111.213.377 
  Venituri nefiscale (1+2+3+4+5) : 116.628.630 121.834.730 111.213.377 
  1. Venituri din proprietate 163.000 161.000 157.856 

  
2. Venituri din prestări de servicii și alte 
activități 

116.415.880 121.323.380 110.744.665 

  3. Diverse venituri 49.750 190.820 151.334 
  4. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 0 159.530 159.522 
  Venituri din capital 0 12.850 13.958 
  Venituri din valorificarea unor bunuri 0 12.850 13.958 

  
Încasări din rambursarea împrumuturilor 
acordate 

1.067.300 1.067.300 0 

  
Sume utilizate din excedentul anului precedent 
pentru efectuarea de cheltuieli 

1.067.300 1.067.300 0 

   Subvenţii : 112.462.200 105.337.610 83.741.706 
  Subvenţii de la bugetul de stat 0 137.130 19.301 
  Subvenţii de la alte administraţii  112.462.200 105.200.480 83.722.405 

  

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul 
plăţilor efectuate și prefinanțări aferente 
cadrului financiar 2014-2020 

0 896.620 126.196 

B 50.10 CHELTUIELI TOTAL : 230.158.130 229.149.110 195.211.040 
  54.10 Alte servicii publice generale : 1.727.590 1.773.590 1.563.732 

  
Servicii publice comunitare de evidență 
persoanelor 1.727.590 1.773.590 1.563.732 

  
55.10 Tranzacţii privind datoria publică şi 
împrumuturi 96.000 46.000 29.602 

  66.10 Sănătate : 213.430.300 207.936.770 176.896.881 
  Spitale generale 213.430.300 207.936.770 176.896.881 
  67.10 Cultură, recreere şi religie : 13.805.140 18.047.650 15.580.489 
  Muzee 5.761.370 7.956.380 6.952.093 
  Instituții publice de spectacole și concerte 4.427.770 4.501.270 3.335.243 

  
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și 
religiei 3.616.000 5.590.000 5.293.153 

  87.10 Alte acţiuni economice 1.099.100 1.345.100 1.140.336 
  Alte acțiuni economice 1.099.100 1.345.100 1.140.336 

  
CONTRASEMNEAZĂ 

PREȘEDINTE, SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA, 
 Ion DUMITREL Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

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

fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii  

pentru trimestrul I al anului 2019 
      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al 
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul I al anului 2019; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie 
ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor 
instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru 
trimestrul I al anului 2019; 

- raportul de specialitate nr. 8069 din 18 aprilie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

Având în vedere prevederile : 
- art. 91 alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare;-  
În temeiul art. 97 și 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 contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pentru 
trimestrul I al anului 2019 conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii și subvenţii din bugetul local pentru trimestrul I al anului 2019 conform 
anexei nr. 3 - parte integrantă a 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 și Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
Nr. 108 
Alba Iulia, 25 aprilie 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 
29 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 1  



 
212 

Anexa nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 108/25 aprilie 2019 

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI ALBA 
PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2019 

    lei 

DENUMIRE Cod 
indicator 

Prevederi 
anuale 

Prevederi 
trimestriale 

cumulate 

Execuţie la 
31.03.2019 

VENITURILE SECȚIUNII DE 
FUNCTIONARE 

000102 203.017.010 44.928.760 34.565.191 

I.  VENITURI CURENTE 0002 201.211.010 44.477.760 34.453.464 
A.  VENITURI FISCALE 0003 203.225.000 44.557.000 34.556.204 
A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  ŞI 
CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA 
PERSOANE FIZICE 

0006 84.567.000 12.000.000 11.483.503 

Cote și sume defalcate din impozitul pe 
venit 

0402 84.567.000 12.000.000 11.483.503 

A2.  IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI 
ȘI SERVICII 

0010 118.658.000 32.557.000 23.072.701 

Sume defalcate din TVA 1102 116.333.000 32.037.000 22.566.000 
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de 
activități 

1602 2.325.000 520.000 506.701 

B.   VENITURI NEFISCALE 
(0013+0014) 

0012 -2.013.990 -79.240 -102.740 

B1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 90.000 25.000 21.581 
Venituri din proprietate 3002 90.000 25.000 21.581 
B2.  VÂNZARI DE BUNURI ȘI 
SERVICII 

0014 -2.103.990 -104.240 -124.321 

Venituri din prestări servicii și alte 
activități 

3302 1.700.000 490.000 400.475 

Amenzi, penalități și confiscări 3502 106.000 10.000 1.290 
Diverse venituri 3602 96.000 41.000 38.933 
Donații și sponsorizări 370201 4.760 4.760 4.760 
Vărsăminte din secțiunea de funcționare 
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a 
bugetului local(cu semnul minus) 

370203 -4.010.750 -650.000 -569.779 

Sume din excedentul bugetului local 
utilizate pentru  finanțarea cheltuielilor 
secțiunii de funcționare 

40.02 0 0 0 

IV.  SUBVENȚII 0017 1.806.000 451.000 111.727 
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

0018 1.806.000 451.000 111.727 

Subvenții de la bugetul de stat 4202 1.806.000 451.000 111.727 
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 
FUNCȚIONARE 

5002 203.017.010 44.928.760 33.154.725 

Autorități publice și acțiuni externe 5102 25.680.000 6.739.000 4.159.739 
CHELTUIELI CURENTE 5102.01 25.680.000 6.739.000 4.166.806 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5102.10 17.500.000 4.121.000 3.631.010 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5102.20 8.000.000 2.538.000 506.420 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5102.55 30.000 30.000 0 
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 5102.59 150.000 50.000 29.376 
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN 
ANII PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN 
ANUL CURENT 

5102.84 0 0 -7.067 
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Plăți efectuate în anii precedenți recuperate 
în anul curent 

5102.8501 0 0 -7.067 

Autorități executive și legislative 510201 25.680.000 6.739.000 4.159.739 
Autorități executive 51020103 25.680.000 6.739.000 4.159.739 
Alte servicii publice generale 5402 4.040.300 934.710 655.192 
CHELTUIELI CURENTE 5402.01 4.040.300 934.710 665.192 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5402.10 1.261.500 375.300 251.697 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5402.20 964.000 159.000 45.495 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 

5402.51 1.814.800 400.410 368.000 

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN 
ANII PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN 
ANUL CURENT 

5410.84 0 0 -10.000 

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate 
în anul curent 

5408501 0 0 -10.000 

Servicii publice comunitare de evidență a 
persoanelor 

540210 1.814.800 400.410 368.000 

Alte servicii publice generale 540250 2.225.500 534.300 287.192 
Tranzacții privind datoria publică și 
împrumuturi 

5502 5.548.000 871.070 635.640 

CHELTUIELI CURENTE 5502.01 5.548.000 871.070 635.640 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5502.20 200.000 50.000 41.106 
TITLUL III DOBÂNZI 5502.30 5.348.000 821.070 594.534 
Apărare 6002 300.000 88.000 40.730 
CHELTUIELI CURENTE 6002.01 300.000 88.000 40.730 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6002.20 300.000 88.000 40.730 
Apărare națională 600202 300.000 88.000 40.730 
Ordine publică și siguranță națională 6102 176.000 81.000 4.213 
CHELTUIELI CURENTE 6102.01 176.000 81.000 4.213 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6102.20 176.000 81.000 4.213 
Protecție civilă și protecție contra 
incendiilor (protecție civilă nonmilitară) 

610205 176.000 81.000 4.213 

ÎNVĂȚĂMÂNT 6502 8.196.760 1.710.710 1.279.454 
CHELTUIELI CURENTE 6502.01 8.196.760 1.710.710 1.279.454 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6502.10 70.500 14.000 11.519 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6502.20 815.390 41.360 33.320 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 

6502.51 786.370 96.350 47.954 

TITLU VII ALTE TRANSFERURI 6502.55 10.000 0   
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6502.57 6.514.500 1.559.000 1.186.661 
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6502.59 0 0 0 
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN 
ANII PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN 
ANUL CURENT 

6502.84 0 0 0 

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate 
în anul curent 

6502.8501 0 0 0 

Învățământ preșcolar și primar 650203 8.418.000 1.500.000 1.130.533 
Învățământ primar 65020302 8.418.000 1.500.000 1.130.533 
Învățământ  nedefinibil prin nivel 650207 2.236.760 210.710 148.921 
Învățământ special 65020704 2.236.760 210.710 148.921 
SĂNĂTATE 6602 1.700.000 147.000 0 
CHELTUIELI CURENTE 6602.01 1.700.000 147.000 0 
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TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 

6602.51 1.700.000 147.000 0 

Servicii medicale în unități sanitare cu 
paturi 

660206 1.700.000 147.000 0 

Spitale generale 66020601 1.700.000 147.000 0 
Cultură, recreere și religie 6702 42.407.980 8.781.170 7.304.039 
CHELTUIELI CURENTE 6702.01 42.407.980 8.781.170 7.307.464 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6702.10 1.915.000 448.000 396.417 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6702.20 1.891.800 340.000 30.938 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 

6702.51 15.752.180 3.251.170 2.161.200 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 3.717.000 302.000 300.000 
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6702.59 19.132.000 4.440.000 4.418.909 
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN 
ANII PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN 
ANUL CURENT 

6702.84 0 0 -3.425 

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate 
în anul curent 

6702.8501 0 0 -3.425 

Servicii culturale 670203 12.250.980 2.714.170 1.844.116 
Biblioteci publice comunale, orășenești, 
municipale 

67020302 2.500.800 420.000 304.916 

Muzee 67020303 7.083.180 1.938.670 1.200.000 
Instituții publice de spectacole și concerte 67020304 2.667.000 355.500 339.200 
Servicii recreative și sportive 670205 3.600.000 300.000 300.000 
Sport 67020501 3.500.000 300.000 300.000 
Tineret 67020502 100.000 0 0 
Servicii religioase 670206 19.132.000 4.440.000 4.418.909 
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii 
și religiei 

670250 7.425.000 1.327.000 741.014 

Asigurări și asistență socială 6802 82.256.000 19.924.000 15.131.834 
CHELTUIELI CURENTE 6802.01 82.256.000 19.924.000 15.171.880 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6802.10 51.800.000 12.685.000 11.323.933 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6802.20 28.000.000 6.608.000 3.621.535 
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6802.57 1.806.000 451.000 98.023 
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6802.59 650.000 180.000 128.389 
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN 
ANII PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN 
ANUL CURENT 

6802.84 0 0 -40.046 

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate 
în anul curent 

6802.8501     -40.046 

Asistență socială în caz de boli și 
invalidități 

680205 47.192.000 11.553.000 8.580.481 

Asistență socială în caz de invaliditate 68020502 47.192.000 11.553.000 8.580.481 
Asistență sociala pentru familie și copii 680206 35.064.000 8.371.000 6.551.353 
Protecția mediului 7402 2.136.900 511.100 289.519 
CHELTUIELI CURENTE 7402.01 2.136.900 511.100 289.519 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7402.20 2.136.900 511.100 289.519 
Reducerea și controlul poluării 740203 96.300 11.100 2.946 
Salubritate și gestiunea deșeurilor 740205 2.040.600 500.000 286.573 
Colectarea, tratarea și distrugerea 
deșeurilor 

74020502 2.040.600 500.000 286.573 

Transporturi 8402 30.255.070 4.981.000 3.579.665 
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CHELTUIELI CURENTE 8402.01 24.255.070 3.781.000 2.457.669 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 8402.20 24.255.070 3.781.000 2.457.669 
OPERAȚIUNI FINANCIARE 8402.79 6.000.000 1.200.000 1.121.996 
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE 
CREDITE 

8402.81 6.000.000 1.200.000 1.121.996 

Transport rutier 840203 30.117.070 4.911.000 3.514.215 
Drumuri și poduri 84020301 30.117.070 4.911.000 3.514.215 
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 840250 138.000 70.000 65.450 
Alte acțiuni economice 8702 320.000 160.000 74.700 
CHELTUIELI CURENTE 8702.01 320.000 160.000 74.700 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 8702.20 200.000 40.000 35.700 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 

8702.51 120.000 120.000 39.000 

Turism 870204 200.000 40.000 35.700 
Alte acțiuni economice 870250 120.000 120.000 39.000 
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 0 0 1.410.466 
VENITURILE SECȚIUNII DE 
DEZVOLTARE 

000102 26.222.120 4.166.500 4.041.909 

VENITURI CURENTE 0002 4.010.750 650.000 569.779 
VENITURI NEFISCALE 0012 4.010.750 650.000 569.779 
C2.  VÂNZARI DE BUNURI ȘI 
SERVICII 

0014 4.010.750 650.000 569.779 

Transferuri voluntare,altele decât 
subvențiile 

3702 4.010.750 650.000 569.779 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 370204 4.010.750 650.000 569.779 
VENITURI DIN CAPITAL 0015 0 0 0 
Venituri din valorificarea unor bunuri  3902 0 0 0 
Venituri din valorificarea unor bunuri ale 
instituțiilor publice 

390201 0 0 0 

Încasări din rambursarea împrumuturilor 
acordate 

4002 0 0 0 

Sume din excedentul bugetului local 
utilizate pentru  finanțarea cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare 

400214 0 0 0 

IV.  SUBVENȚII 0017 7.721.620 2.917.000 2.873.007 
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

0018 7.721.620 2.917.000 2.873.007 

Subvenții de la bugetul de stat 42.02 7.721.620 2.917.000 2.873.007 
Alte sume primite de la UE 46.02 554.500 554.500 554.485 
Sume primite de la UE/alți donatori în 
contul plăților efectuate și prefinanțări 
aferente cadrului financiar 

48.02 13.935.250 45.000 44.638 

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 
DEZVOLTARE 

5002 150.174.990 10.821.860 3.827.995 

Autorități publice și acțiuni externe 5102 19.576.600 2.908.000 1.786.156 
CHELTUIELI DE CAPITAL 5102.70 19.576.600 2.908.000 1.786.156 
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5102.71 19.576.600 2.908.000 1.786.156 
Autorități executive și legislative 510201 19.576.600 2.908.000 1.786.156 
Autorități executive 51020103 19.576.600 2.908.000 1.786.156 
Alte servicii publice generale 5402 459.750 0 0 
CHELTUIELI CURENTE 5402.01 71.000 0 0 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎINTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 

5402.51 71.000 0 0 
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PUBLICE 
CHELTUIELI DE CAPITAL 5402.70 388.750 0 0 
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5402.71 388.750 0 0 
Servicii publice comunitare de evidență a 
persoanelor 

540210 388.750 0 0 

Alte servicii publice generale 540250 800.000 0 0 
Apărare 6002 145.000 0 0 
CHELTUIELI DE CAPITAL 6002.70 145.000 0 0 
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6002.71 145.000 0 0 
Apărare națională 600202 145.000 0 0 
ÎNVĂȚĂMÂNT 6502 0 0 0 
CHELTUIELI DE CAPITAL 6502.70 0 0 0 
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6502.71 0 0 0 
Învățământ  nedefinibil prin nivel 650207 0 0 0 
Învățământ special 65020704 0 0 0 
Sănătate 6602 18.363.350 5.399.000 1.007.028 
CHELTUIELI CURENTE 6602.01 18.102.350 5.399.000 1.007.028 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 

6602.51 18.102.350 5.399.000 1.007.028 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6602.70 261.000 0 0 
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6602.71 261.000 0 0 
Servicii  medicale în unități sanitare cu 
paturi 

660206 18.363.350 5.399.000 1.007.028 

Spitale generale 66020601 18.363.350 5.399.000 1.007.028 
Cultură, recreere și religie 6702 23.293.400 351.000 154.610 
CHELTUIELI CURENTE 6702.01 3.047.900 351.000 351.000 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎINTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 

6702.51 3.047.900 351.000 351.000 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 0 0 0 
CHELTUIELI DE CAPITAL 6702.70 20.245.500 0 0 
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6702.71 20.245.500 0 0 
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN 
ANII PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN 
ANUL CURENT 

6702.84 0 0 -196.390 

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate 
în anul curent 

6702.8501 0 0 -196.390 

Servicii culturale 670203 2.404.900 351.000 351.000 
Biblioteci publice comunale, orășenești, 
municipale 

67020302 25.000 0 0 

Muzee 67020303 1.044.900 0 0 
Instituții publice de spectacole și concerte 67020304 1.335.000 351.000 351.000 
Consolidarea și restaurarea monumentelor 
istorice 

67020312 0 0 0 

Servicii recreative și sportive 670205 15.000.000 0 0 
Sport 67020501 15.000.000 0 0 
Alte servicii în domeniul culturii, recreerii 
și religiei 

670250 5.888.500 0 -196.390 

Asigurări și asistență socială 6802 7.379.260 563.720 25.911 
CHELTUIELI CURENTE 6802.01 2.333.000 489.000 25.911 
TITLU X PROIECTE CU FINANȚARE 
FEN AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 

6802.58 2.333.000 489.000 25.911 
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CHELTUIELI DE CAPITAL 6802.70 5.046.260 74.720 0 
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6802.71 5.046.260 74.720 0 
Asistență socială în caz de boli și 
invalidități 

680205 5.390.540 40.000 0 

Asistență socială în caz de invaliditate 68020502 5.390.540 40.000 0 
Asistență socială pentru familie și copii 680206 1.988.720 523.720 25.911 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 7002 13.958.100 200.000 198.624 
CHELTUIELI CURENTE 7002.01 958.100 0 0 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7002.55 958.100 0 0 
CHELTUIELI DE CAPITAL 7002.70 13.000.000 200.000 198.624 
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7002.71 13.000.000 200.000 198.624 
TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE 7002.72 0 0 0 
Alimentare cu apă și amenajări 
hidrotehnice 

700205 958.100 0 0 

Alimentare cu apă 70020501 958.100 0 0 
Alte servicii în domeniul locuințelor, 
serviciilor și dezvoltării comunale 

700250 13.000.000 200.000 198.624 

Protecția mediului 7402 452.110 153.000 78.402 
CHELTUIELI CURENTE 7402.01 153.000 153.000 78.402 
TITLUL VIII PROIECTE CU 
FINANȚARE DIN FEN 

7402.56 0 0 0 

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE 
FEN AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 

7402.58 153.000 153.000 78.402 

CHELTUIELI DE CAPITAL 7402.70 299.110 0 0 
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7402.71 299.110 0 0 
Reducerea și controlul poluării 740203 132.410 0 0 
Salubritate și gestiunea deșeurilor 740205 319.700 153.000 78.402 
Colectarea, tratarea și distrugerea 
deșeurilor 

74020502 319.700 153.000 78.402 

Acțiuni generale economice, comerciale și 
de muncă 

8002 0 0 0 

CHELTUIELI CURENTE 8002.01 0 0 0 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8002.55 0   0 
Acțiuni generale economice și comerciale 800201 0 0 0 
Programe de dezvoltare regională  și 
socială 

80020110 0   0 

Transporturi 8402 66.547.420 1.247.140 577.264 
CHELTUIELI CURENTE 8002.01 41.045.170 559.500 2.346 
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE 
FEN AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 

8402.58 41.045.170 559.500 2.346 

CHELTUIELI DE CAPITAL 8402.70 22.502.250 37.640 8.396 
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8402.71 21.574.250 37.640 8.396 
TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE 8402.72 928.000 0 0 
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE 
CREDITE 

8402.81 3.000.000 650.000 622.488 

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN 
ANII PRECEDENȚI RECUPERATE ÎN 
ANUL CURENT 

8402.84 0 0 -55.966 

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate 
în anul curent 

8402.8501     -55.966 

Transport rutier 840203 66.547.420 1.247.140 577.264 
Drumuri și poduri 84020301 66.547.420 1.247.140 577.264 
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Alte acțiuni economice 8702 0 0 0 
CHELTUIELI DE CAPITAL 8702.70 0 0 0 
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8702.71 0 0 0 
Turism 870204 0 0 0 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 -
123.952.870 

-6.655.360 213.914 

                     CONTRASEMNEAZĂ 
    PREŞEDINTE,                    SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                       Ion DUMITREL                 Vasile BUMBU          
 
 

Anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 108/25 aprilie 2019 

 
 
 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE 
NERAMBURSABILE PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2019 

 
    

lei 

DENUMIRE Cod 
indicator 

Prevederi         
anuale 

Prevederi 
trimestriale 

cumulate 

Execuţie 
la 

31.03.2019 
TOTAL VENITURI ALE 
SECȚIUNII DE 
DEZVOLTARE 000108 11.000,00 2.180,00 2.176,00 
I.  VENITURI CURENTE  0 0,00 0,00 0,00 
C.VENITURI NEFISCALE 0 0,00 0,00 0,00 
C2.  VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI 
SERVICII  00 0,00 0,00 0,00 
Transferuri voluntare, altele decât 
subvențiile  3708 0,00 0,00 0,00 
Sume primite de la administrațiile 
locale în cadrul unor programe cu 
finanțare nerambursabilă  370806 0,00 0,00 0,00 
IV. SUBVENȚII    1.650,00 340,00 341,00 
Subvenții de la alte nivele ale 
administrației publice  0018 1.650,00 340,00 341,00 
Subvenții de la bugetul de stat 4208 1.650,00 340,00 341,00 
Cofinanțare publică acordată în 
cadrul mecanismului SEE 420860 1.650,00 340,00 341,00 
Sume primite de la UE/alţi 
donatori in contul plăţilor 
efectuate si prefinanţări aferente 
cadrului financiar 2014-2020 4808 9.350,00 1.840,00 1.835,00 
Mecanismele financiare Spaţiul 
Economic European si Norvegian 
2014-2021 480831 9.350,00 1.840,00 1.835,00 
TOTAL CHELTUIELI 5008 11.000,00 2.180,00 1.159,00 
Cheltuieli curente 08.01 11.000,00 2.180,00 1.159,00 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 08.55 0,00 0,00 0,00 
Transferuri interne 08.5501 0,00 0,00 0,00 
Programe comunitare 08.550107 0,00 0,00 0,00 
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Titlul X Proiecte cu finanţare din 
FEN aferente cadrului financiar 
2014-2020 08.58 11.000,00 2.180,00 1.159,00 
Mecanismule financiare Spaţiul 
Economic European si Norvegian 
2014-2021 08.5831 11.000,00 2.180,00 1.159,00 
Partea a III-a CHELTUIELI 
SOCIAL CULTURALE 6308 11.000,00 2.180,00 1.159,00 
Învăţământ 6508 11.000,00 2.180,00 1.159,00 
CHELTUIELI CURENTE 6508.01 11.000,00 2.180,00 1.159,00 
Titlul X Proiecte cu finanţare din 
FEN aferente cadrului financiar 
2014-2020 6508.58 11.000,00 2.180,00 1.159,00 
Învăţământ nedefinibil prin nivel 650807 11.000,00 2.180,00 1.159,00 
Învăţământ special 65080704 11.000,00 2.180,00 1.159,00 
Partea a IV-a SERVICII ȘI 
DEZVOLTARE PUBLICĂ, 
LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 6908 0,00 0,00 0,00 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică 7008 0,00 0,00 0,00 
Cheltuieli curente 7008,01 0,00 0,00 0,00 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 7008,55 0,00 0,00 0,00 
A. Transferuri interne 7008,5501 0,00 0,00 0,00 
Programe comunitare 7008,550107 0,00 0,00 0,00 
Alte servicii în domeniile 
locuințelor, serviciilor și 
dezvoltării comunale 700850 0,00 0,00 0,00 

 
 

                     CONTRASEMNEAZĂ 
    PREŞEDINTE,                    SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                       Ion DUMITREL                 Vasile BUMBU    
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Anexa nr. 3 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 108/25 aprilie 2019 

 
 

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR 
FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU TRIMESTRUL 

I AL ANULUI 2019 
    lei 

DENUMIRE Cod 
indicator 

Prevederi 
anuale 

Prevederi 
trimestrial
e cumulate 

Execuţie la 
31.03.2019 

VENITURILE SECȚIUNII DE 
FUNCȚIONARE 

000110 215.307.360 64.762.390 50.686.460 

I.  VENITURI CURENTE  0010 125.689.100 42.344.190 30.663.179 
C.VENITURI NEFISCALE 0012 125.689.100 42.344.190 30.663.179 
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 160.000 40.000 40.024 
Venituri din proprietate 3010 160.000 40.000 40.024 
Venituri din concesiuni și închirieri 301005 160.000 40.000 40.024 
C2.  VÂNZARI DE BUNURI ȘI 
SERVICII 

0014 125.529.100 42.304.190 30.623.155 

Venituri din prestări de servicii și alte 
activități 

3310 125.430.810 42.320.190 30.638.596 

Venituri din cercetare 331020 279.000 0 0 
Venituri din contractele încheiate cu casele 
de asigurări sociale de sănătate 

331021 88.735.820 32.947.110 23.012.891 

Venituri din contractele încheiate cu 
direcțiile de sănătate publică alocate de la 
bugetul de stat 

331030 19.044.790 7.216.470 6.233.744 

Venituri din contractele încheiate cu 
direcțiile de sănătate publică alocate din 
venituri proprii ale Ministerului Sănătății 

331031 10.678.260 266.000 0 

Venituri din contractele încheiate cu 
institutele de medicină din sume alocate de 
la bugetul de stat 

331032 2.478.910 630.610 603.000 

Alte venituri din prestări de servicii și alte 
activități 

331050 4.214.030 1.260.000 788.961 

Diverse venituri 3610 93.290 0 0 
Alte venituri 361050 93.290 0 0 
Transferuri voluntare, altele decât 
subvențiile 

3710 5.000 -16.000 -15.441 

Donații și sponsorizări 371001 5.000 5.000 5.000 
Vărsăminte din secțiunea de funcționare 
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a 
bugetului local 

371003 0 -21.000 -20.441 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 814.070 727.780 709.658 
Operațiuni financiare 4010 814.070 727.780 0 
Sume utilizate din excedentul anului 
precedent pentru efectuarea de cheltuieli 

401015 814.070 727.780 0 

Sume din excedentul anului precedent 
pentru acoperirea golurilor temporare de 
casă 

411006 0 0 709.658 

IV.  SUBVENȚII  17 88.804.190 21.690.420 19.313.623 
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 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE 
ALE ADMNISTRAȚIEI PUBLICE 

18 88.804.190 21.690.420 19.313.623 

Subvenții de la alte administrații 4310 88.804.190 21.690.420 19.313.623 
Subvenții pentru instituții publice 431009 17.686.980 3.771.580 2.568.200 
Subvenții din bugetul local pentru 
finanțarea cheltuielilor curente din 
domeniul sănătății 

431010 1.700.000 147.000 0 

Subvenții din bugetul Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate pentru 
acoperirea creșterilor salariale 

431033 69.417.210 17.771.840 16.745.423 

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 
FUNCȚIONARE 

4910 215.307.360 64.762.390 50.529.883 

Alte servicii publice generale 5410 1.927.390 442.000 359.003 
CHELTUIELI CURENTE 541001 1.927.390 442.000 371.082 
Titlul I Cheltuieli de personal 5410.10 1.659.590 353.000 345.205 
Titlul II Bunuri și servicii 5410.20 267.800 89.000 25.877 
Titlul XIX Plăţi efectuate în anii anteriori 
și încasați în anul curent 

541085 0 0 -12.079 

Servicii publice comunitare de evidență a 
persoanelor 

541010 1.927.390 442.000 359.003 

Tranzacții privind datoria publică și 
împrumuturi 

5510 8.000 8.000 1.282 

CHELTUIELI CURENTE 5510.01 8.000 8.000 1.282 
Titlul II Bunuri și servicii 5510.20 3.000 3.000 587 
Titlul III Dobânzi 5510.30 5.000 5.000 695 
Sănătate 6610 194.768.020 60.189.860 47.675.730 
CHELTUIELI CURENTE   6610.01 194.973.940 60.395.780 47.890.293 
Titlul I Cheltuieli de personal   6610.10 147.755.610 37.789.090 34.351.947 
Titlul II Bunuri și servicii   6610.20 46.767.530 22.483.690 13.425.871 
Titlul X Alte cheltuieli   6610.59 450.800 123.000 112.475 
OPERAȚIUNI FINANCIARE 6610.79 100.000 100.000 91.347 
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE 
CREDITE 

6610.81 100.000 100.000 91.347 

Titlul XIX Plăți efectuate în anii anteriori 
și încasați în anul curent 

6610.85 -305.920 -305.920 -305.910 

Servicii medicale în unități sanitare cu 
paturi 

661006 194.768.020 60.189.860 47.675.730 

Spitale generale 66100601 194.768.020 60.189.860 47.675.730 
Cultură, recreere și religie 6710 17.499.950 3.436.530 2.310.914 
CHELTUIELI CURENTE   6710.01 17.499.950 3.436.530 2.321.984 
Titlul I Cheltuieli de personal   6710.10 9.629.630 2.372.070 2.056.196 
Titlul II Bunuri și servicii   6710.20 7.796.320 1.039.460 251.156 
Titlu X Alte cheltuieli 67.10.59 74.000 25.000 14.632 
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII 
PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN 
ANUL CURENT 

  6710.84 0 0 -11.070 

Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent 

67108501 0 0 -11.070 

Servicii culturale 671003 11.362.950 2.402.530 1.615.995 
Muzee 67100303 8.595.950 2.035.030 1.265.196 
Instituții publice de spectacole și concerte 67100304 2.767.000 367.500 350.799 



 
222 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii 
și religiei 

671050 6.137.000 1.034.000 694.919 

Alte acțiuni economice 8710 1.104.000 686.000 182.954 
CHELTUIELI CURENTE   8710.01 1.104.000 686.000 182.954 
Titlul I Cheltuieli de personal   8710.10 520.000 141.000 107.496 
Titlul II Bunuri și servicii   8710.20 584.000 545.000 75.458 
Alte acțiuni economice 871050 1.104.000 686.000 182.954 
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 0 0 156.577 
VENITURILE SECȚIUNII DE 
DEZVOLTARE 

000110 31.838.950 16.367.700 1.379.513 

Venituri nefiscale  0012 0 21.000 20.441 
 Vânzări de bunuri și servicii 0014 0 21.000 20.441 
Transferuri voluntare, altele decât 
subvențiile 

3710 0 21.000 20.441 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 371004 0 21.000 20.441 
 Venituri din capital 0015 810 810 1.044 
Venituri din valorificarea unor bunuri 3910 810 810 1.044 
Venituri din valorificarea unor bunuri ale 
instituțiilor publice 

391001 0 0 233 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri 391050 810 810 811 
OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 137.900 116.900 0 
Încasări din rambursarea împrumuturilor 
acordate 

4010 137.900 116.900 0 

Sume utilizate din excedentul anului 
precedent pentru efectuarea de cheltuieli 

401015 137.900 116.900 0 

 Subvenții : 0017 22.545.970 7.074.720 1.358.028 
Subvenții de la bugetul de stat 4210 1.324.720 1.324.720 0 
Subvenţii de la bugetul de stat 421070 1.324.720 1.324.720 0 
 Subvenții de la alte administrații  4310 21.221.250 5.750.000 1.358.028 
 Subvenții de la bugetele locale pentru 
finanțarea cheltuielilor de capital din 
domeniul sănătății 

431014 18.102.350 5.399.000 1.007.028 

Sume din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea investiţiilor în 
sănătate 

431016 0 0 0 

Sume din veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătății către bugetele locale pentru 
finanțarea investițiilor în sănătate 

431017 0 0 0 

Sume din veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătății către bugetele locale pentru 
finanțarea aparaturii medicale și 
echipamente de comunicații în urgența în 
sănătate 

43101701 0 0 0 

 Subvenții pentru instituții publice destinate 
secțiunii de dezvoltare 

431019 3.118.900 351.000 351.000 

Alte sume primite de la UE 4610 492.620 492.620 0 
Alte sume primite din fonduri de la UE 
pentru programele operaționale finanțate 
din cadrul financiar 2014-2020 

461004 492.620 492.620   

Sume primite de la UE/alți donatori în 
contul plăților efectuate și prefinanțări 
aferente cadrului financiar 2014-2020 

4810 8.661.650 8.661.650 0 
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Fondul European de Dezvoltare Regională 481001 8.661.650 8.661.650 0 
Sume primite în contul plăților efectuate în 
anul curent 

48100101 8.399.210 8.399.210 0 

Sume primite în contul plăților efectuate în 
anii anteriori 

48100102 262.440 262.440 0 

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 
DEZVOLTARE 

4910 31.838.950 16.367.700 1.378.255 

Alte servicii publice generale 5410 71.000 0 0 
CHELTUIELI DE CAPITAL 5410.70 71.000 0 0 
Titlul XII Active nefinanciare 5410.71 71.000 0 0 
Servicii publice comunitare de evidență a 
persoanelor 

541010 71.000 0 0 

Sănătate 6610 28.720.050 16.016.700 1.027.469 
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE 
FEN AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 

6610.58 11.942.750 10.829.520 20.856 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6610.70 16.777.300 5.187.180 1.006.613 
Titlul XII Active nefinanciare 6610.71 16.777.300 5.187.180 1.006.613 
Servicii medicale în unități sanitare cu 
paturi 

661006 28.720.050 16.016.700 1.027.469 

Spitale generale 66100601 28.720.050 16.016.700 1.027.469 
Cultură, recreere și religie 6710 3.047.900 351.000 350.786 
CHELTUIELI DE CAPITAL   6710.70 3.047.900 351.000 350.786 
Titlul XII Active nefinanciare 6710.71 3.047.900 351.000 350.786 
Servicii culturale 671003 2.379.900 351.000 350.786 
Muzee 67100303 1.044.900 0 0 
Instituții publice de spectacole și concerte 67100304 1.335.000 351.000 350.786 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii 
și religiei 

671050 668.000 0 0 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 0 0 1.258 
 
 

                     CONTRASEMNEAZĂ 
    PREŞEDINTE,                    SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                       Ion DUMITREL                 Vasile BUMBU     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 28/11 februarie 2019 
privind aprobarea valorificării unui volum de 66 mc lemn din specia plop proveniți din 

tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului județean DJ 704 A:  
DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeşel) 

 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 
nr. 28/11 februarie 2019 privind aprobarea valorificării unui volum de 66 mc lemn din specia 
plop proveniți din tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului județean DJ 704 A: DN 7 
(Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeşel); 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 28/11 februarie 2019 privind aprobarea valorificării unui volum 
de 66 mc lemn din specia plop proveniți din tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului 
județean DJ 704 A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C 
(Sebeşel); 

- raportul de specialitate nr. 7866/16 aprilie 2019 al Direcției gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 28/11 februarie 2019 privind aprobarea 

valorificării unui volum de 66 mc lemn din specia plop proveniți din tăierea arborilor din zona 
de siguranță a drumului județean DJ 704 A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - 
Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeşel); 

- Contractul de servicii nr. 13746/3778/9 iulie 2018 încheiat între UAT - Județul Alba și 
Ocolul Silvic „Valea Pianului” R.A., modificat prin Actul adiţional nr. 1 înregistrat cu nr. 
4493/1315/6 martie 2019; 

- adresa nr. 1353/7 martie 2019 a Ocolului Silvic „Valea Pianului” R.A., înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.4905/13 martie 2019 împreună cu Anunţul privind 
organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă pe picior şi Procesul verbal; 

- adresa nr. 5245/18 martie 2019 a Consiliului Judeţean Alba transmisă Ocolului Silvic 
Valea Pianului;  

- adresa nr. 1680/2 aprilie 2019 a Ocolului Silvic „Valea Pianului” R.A., înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6664/2 aprilie 2019 împreună cu Anunţul privind 
organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă pe picior şi Procesul verbal; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 91 alin. 1 lit c și art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - art. 1 lit. m, art. 4, art. 13, art. 20 alin. 5 și art. 57 alin. 2 din Regulamentul de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,  aprobat prin H.G. nr. 
715/2017; 
           - pnct. 10 din Anexa Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 83/2019 pentru 
aprobarea Listei prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2019, 
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pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. 6 
din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice; 
 În temeiul art. 97 și art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea  
 

 
HOTĂRÂRE 

 
 
Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 28/11 

februarie 2019 privind aprobarea valorificării unui volum de 66 mc lemn din specia plop 
proveniți din tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului județean DJ 704 A: DN 7 
(Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeşel), care va avea 
următorul conţinut: 

„Art. 2. Se aprobă prețul de pornire de 85 lei/mc pentru licitația de valorificare a masei 
lemnoase, stabilit în concordanță cu prețurile de referință aprobate pentru fondul forestier 
proprietate publică a statului pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente și 
natura produsului.” 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 28/11 februarie 
2019 privind aprobarea valorificării unui volum de 66 mc lemn din specia plop proveniți din 
tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului județean 704 A DJ 704 A: DN 7 (Sebeş) - 
Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeşel) rămân nemodificate 
 Art. III. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și 
bugete şi Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. IV. 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, Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic „Valea Pianului” 
R.A., Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică și administraţie publică, 
Direcţiei gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului  de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 109 
Alba Iulia, 25 aprilie 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 
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 

cu privire la propunerea  candidaţilor pentru funcţiile de administratori  
ai Consiliului de Administraţie al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba”SA  

și 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 25 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre cu privire la propunerea de administratori și 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 propunerea de administratori 
și acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a 
Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA; 
 - raportul de specialitate nr. 8525/24 aprilie 2019 al Direcției dezvoltare și bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 
           -  raportul Comisiei de selectie nr. 8516/24 aprilie 2019 privind propunerile de numire 
pentru poziţiile de membru în consiliul de administrație al societății „Drumuri și Poduri Locale 
Alba;  

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; 

- art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 312/27 noiembrie 2018 cu privire la 
acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a 
Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA care are ca obiect încetarea 
contractului de mandat și revocarea din funcțiile de administratori propuși; 

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. 1 lit. a și 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 propun candidați pentru funcțiile de membrii ai Consiliului de Administrație al 
Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, în baza selecției efectuate de către Comisia de 
selecție și expertul independent, după cum urmează:  

doamna Dana GĂISEANU 
domnul Radu Călin ROŞIAN 
domnul Vasile CRIŞAN 
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Art. 2. 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: 

a.) revocarea din funcție a administratorilor provizorii;  
b.) numirea doamnei Găiseanu Dana, a domnului Roșian Radu Călin și a domnului 

Crișan Vasile, în funcția de administratori ai societății Drumuri și Poduri Locale Alba Sa; 
c.) semnarea contractelor de mandat și stabilirea indemnizației acestora. 
Art. 3. În temeiul prezentei hotărâri se vor efectua modificările corespunzătoare la Oficiul 

Registrului Comerțului.  
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  încredinţează  doamna 

Paraschiva HORVAT – reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a 
Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA,. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății 
„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. 110 
Alba Iulia, 25 aprilie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 5 din  Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin vot secret.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30  
Număr voturi nule: 0                
Găiseanu Dana 28 voturi „pentru”., 2 voturi împotrivă 
Roşian Radu Călin 28 voturi „pentru”., 2 voturi împotrivă 
Crişan Vasile 27 voturi „pentru”., 3 voturi împotrivă 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba  

nr. 178/6 iunie 2017 cu privire la cuprinderea spaţiilor aferente etajului I al clădirii  situate 
în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în Inventarul domeniului 
public al Județului Alba, în vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate 
 şi anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 191/28 iunie 2018 privind modificarea 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba,  prin 
renumerotarea unor poziţii care au completat acest inventar 

 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 
nr. 178/6 iunie 2017 cu privire la cuprinderea spaţiilor aferente etajului I al clădirii  situate în 
orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în Inventarul domeniului public al 
Județului Alba, în vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate şi anexei 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 191/28 iunie 2018 privind modificarea Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba,  prin renumerotarea unor poziţii 
care au completat acest inventar; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 178/6 iunie 2017 cu privire la cuprinderea spaţiilor aferente 
etajului I al clădirii  situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în 
Inventarul domeniului public al Județului Alba, în vederea amenajării unui centru 
multifuncțional de sănătate şi anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 191/28 iunie 2018 
privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba,  
prin renumerotarea unor poziţii care au completat acest inventar; 

- raportul de specialitate nr. 8446/23 aprilie 2019 al Direcţiei juridică şi administraţie 
publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 178/6 iunie 2017 cu privire la cuprinderea 

spaţiilor aferente etajului I al clădirii  situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, 
județul Alba, în Inventarul domeniului public al Județului Alba, în vederea amenajării unui 
centru multifuncțional de sănătate; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 191/28 iunie 2018 privind modificarea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba,  prin renumerotarea 
unor poziţii care au completat acest inventar; 

- Cărții funciare nr. 76437-C1-U4 - UAT Ocna Mureş - privind înscriere drept de 
proprietate în cotă 1/1, în favoarea domeniului public al Judeţului Alba. 

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. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare;  
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, 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 
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HOTĂRÂRE 

 
 
 Art. 1. Anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 178/6 iunie 2017 cu privire la 
cuprinderea spaţiilor aferente etajului I al clădirii  situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente 
Sever, nr. 43A, județul Alba, în Inventarul domeniului public al Județului Alba, în vederea 
amenajării unui centru multifuncțional de sănătate, se modifică şi se înlocuieşte conform anexei 
nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri.     

Art. 2. Anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 191/28 iunie 2018 privind 
modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba,  prin 
renumerotarea unor poziţii care au completat acest inventar, se modifică şi se înlocuieşte 
conform Anexei nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri.     
 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului, 
Direcția dezvoltare și bugete și Direcția juridică și administrație publică din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei juridică 
şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 111 
Alba Iulia, 25 aprilie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 2 lit. d 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: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
  



 
230 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, 
a mandatului de consilier judeţean al domnului Ursaleș Traian Nicolae 

 
 

 
      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 25 aprilie  
2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier judeţean  al domnului Ursaleș Traian Nicolae; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, 
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean  al domnului Ursaleș 
Traian Nicolae;   
 - referatul constatator nr. 7900/17 aprilie 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 Ursaleș Traian Nicolae;  
  Luând în considerare: 
 - solicitarea nr. 9781/G/II/3 aprilie 2019 a Agenției Naționale de Integritate - Inspecția de 
Integritate, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 7025/8 aprilie 2019; 
 - raportul de evaluare din anul 2014 luna 06 ziua 19 al Inspecției de Integritate, 
înregistrat cu nr. 25460/G/II/19 iunie 2014, rămas definitiv prin Decizia nr. 773/19 februarie 
2019 pronunțată de Înalta Curtea de Casație și Justiție; 
 - certificatul emis de Înalta de Curte de Casaţie de Justiţie în dosarul nr. 472/57/2014;  

- prevederile Decizei Curţii Constituţionale nr. 418/3 iulie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. 2 teza a doua şi art. 26 alin. 3 din Legea nr. 
176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 
normative, a art. 75 lit. b din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi a art. 46 alin. 
1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001; 

- prevederile art. 96 alin. 2 lit. b şi art. 98 din Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 
128/28 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Alba. 

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

Având în vedere prevederile:  
 - art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;  
 - art. 9 alin. 2 lit. b, art. 9 alin. 3, art. 12  alin. 1 și art. 12 alin. 2 din Legea nr. 
393/2004 privind statutul aleşilor locali,  cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative; 
 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea  
 
 

HOTĂRÂRE 
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 Art. 1. În conformitate cu dispoziţiile art. 12  alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind 
statutul aleşilor locali,  cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Alba ia act 
de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al 
domnului URSALEŞ Traian Nicolae, pentru caz de incompatibilitate, conform prevederilor art. 
9 alin. 2 lit. b din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,  cu modificările și 
completările ulterioare.  
 Art. 2. Se declară vacant locul de consilier județean din partea Partidului Mișcarea 
Populară deținut de domnul Ursaleș Traian Nicolae.  

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, domnului Ursaleș 
Traian Nicolae Partidului Mișcarea Populară - Filiala Alba, Direcției juridică și administrație 
publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 112 
Alba Iulia, 25 aprilie 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 27 
voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31  
Număr voturi împotrivă: 1                                                                                 Abţineri de la vot: 3 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind delegarea exercitării atribuţiilor Arhitectului Şef,  

domnului Victor Secară - consilier superior în cadrul  
Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism,  
 în perioada 15 aprilie 2019 -19 aprilie 2019 

 
 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând referatul nr 7154 din 8 aprilie 2019 al Direcției amenajarea teritoriului și 
urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  
 Luând în considerare: 
 - cererea doamnei Vochița Maria Coman - Arhitect Şef al județului, de acordare a 
concediului de odihnă pentru perioada, 15 aprilie 2019 -19 aprilie 2019 înregistrată la 
registratura Consiliului județean Alba sub nr. 7083/ 08.04.2019 și aprobată de Președintele 
Consiliului Județean Alba;   
 - prevederile art. 60 alin. 3 din Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba 
nr. 47 din 28 februarie 2019. 
 Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale 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 
 
 

Articol unic 
 Deleg domnului Victor Tudor Secară - consilier superior în cadrul Direcției amenajarea 
teritoriului și urbanism,  exercitarea atribuţiilor funcției specifice de conducere - Arhitect Şef al 
județului, în perioada 15 - 19 aprilie 2019. 
 
 Prezenta dispoziţia se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba; doamnei Coman Voichiţa Maria; domnului Victor Tudor 
Secară; Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcţiei juridică şi administraţie publică și 
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  
 
 

 
                                            Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE,                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      ION DUMITREL                        Vasile BUMBU   
 
 
 
 
Nr. 314                                                      
Alba Iulia, 8 aprilie  2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PRESEDINTE 

 
DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comitetului de securitate și sănătate în muncă  
la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 
 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând: 
 - referatul nr. 6930/5 aprilie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la constituirea 
Comitetului de securitate și sănătate în muncă la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba; 
 - procesul verbal nr. 6862/4 aprilie 2019 cu privire la desemnarea reprezentanților 
lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor 
 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 și completările ulterioare; 
 - art. 19 din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare;   
 - art. 57 alin. 1, art. 58, art. 59 și art. 60 alin. 3 lit. b din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii de securitate și sănătate în muncă nr. 319/2006, aprobate prin 
H.G. nr. 1425/2006, 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. Se constituie Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba, în vederea participării şi consultării periodice în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, după cum urmează:  
 Reprezentanți din partea angajatorului: 
 Președinte:  Dumitru FULEA  - vicepreședinte;  
 Membri:  Horațiu Zaharia SUCIU   - șef birou, Biroul resurse umane; 
     Romana Maria RUSU      - șef serviciu, Serviciul juridic-contencios. 
 Reprezentanți din partea lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi 
sănătăţii lucrătorilor: 
         Membri:  Liliana NEGRUŢ           - director executiv, Direcţia juridică şi  
                                                                                      administraţie publică;  
                             Paul Marius HAŢEGAN -  șef serviciu, Serviciul administrativ; 
    Camelia Ileana LAZĂR   - șef serviciu, Serviciul buget - venituri. 
 Reprezentatul serviciului extern de medicina muncii. 
 Membru:  Medicul de medicina muncii desemnat de către prestatorul de servicii 
 Art. 2. Numesc secretar al Comitetului de securitate și sănătate în muncă pe doamna 
Rodica Ramona BĂLŢAT – consilier superior, la Biroul resurse umane. 
  Art. 3.  (1) Comitetul de securitate și sănătate în muncă va îndeplini atribuțiile prevăzute 
la art. 67 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii de securitate și sănătate în 
muncă nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
     (2) Fișa postului pentru personalul nominalizat la art. 1 se completează, prin 
intermediul biroului resurse umane, în mod corespunzător. 
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  Art. 4. Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 210/9 martie 2017 îşi 
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii. 
 
  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, Direcţiei 
juridică şi administraţie publică, Biroului resurse umane, membrilor comitetului de securitate și 
sănătate în muncă. 
 
            

                                                                                               Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
         ION DUMITREL              Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 315 
Alba Iulia, 9 aprilie 2019 
  

http://www.cjalba.ro/


 
235 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 
 

DISPOZIŢIE 
privind stabilirea programului de lucru al personalului din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba și al managerilor instituţiilor publice de cultură 
din subordinea Consiliului Judeţean Alba, pentru recuperarea zilei de 30 aprilie 2019 

 
 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând referatul nr. 7100/4 aprilie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la 
stabilirea programului de lucru al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba și al managerilor instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului 
Judeţean Alba, pentru recuperarea zilei 30 aprilie 2019. 

Luând în considerare prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba 
nr. 17/13 ianuarie 2017 privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Alba. 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 103 alin. 1 si art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1 alin. 2 și art. 3 din H.G. nr. 171/2019 privind stabilirea  zilei de 30 aprilie 2019 
ca zi liberă. 
 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. (1) În vederea recuperării zilei de 30 aprilie 2019, stabilită ca zi liberă prin H.G. 
nr. 171/2019, stabilesc prelungirea timpului de lucru în zilele lucrătoare din perioada 10 aprilie - 
31 mai 2019 şi desfăşurarea activității de către personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba, după cum urmează: 
         - în perioada 10 aprilie - 31 mai 2019, în zilele de luni până joi, programul de lucru este 
între orele: 745– 1630; 
         - în perioada 10 aprilie - 31 mai 2019, în zilele de vineri, programul de lucru este între 
orele: 745– 1430; 

 (2) Prin excepție de la prevederile alin. 1 pentru personalul încadrat pe funcția de 
îngrijitor, în zilele lucrătoare din perioada 10 aprilie 2018 - 31 mai 2019, programul de lucru 
este: 545– 14 00. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. 1 pentru personalul încadrat pe funcția de 
manager la instituțiile de cultură din subordinea Consiliului județean Alba, prelungirea timpului 
de lucru se va face potrivit programului de lucru al instituției de cultură, cu recuperarea integrală 
a orelor până cel târziu la data de 31 mai 2019. 

(4) Prin excepție de la prevederile alin. 1 pentru personalul încadrat pe funcția de 
consilier la cabinetul președintelui și personalul încadrat cu timp parțial prelungirea timpului de 
lucru se va face potrivit programului de activitate specific, cu recuperarea integrală a orelor până 
cel târziu la data de 31 mai 2019. 

Art. 2. Nu se aplică prevederile art. 1 alin. 1 consilierilor juridici care asigură 
reprezentarea autorităţilor administraţiei publice judeţene în procesele aflate pe rolul instanţelor 
judecătoreşti, care au stabilit termen în ziua 30 aprilie 2019.  
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Art. 3. (1) Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 (2) De asemenea, Biroul resurse umane aduce la cunoștința personalului din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, precum şi managerilor instituţiilor 
de cultură, prevederile prezentei dispoziții. 
 

Prezenta dispoziţie se afișează la sediul Consiliului Judeţean Alba, se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică şi Biroului 
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
                                            Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE,                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      ION DUMITREL                        Vasile BUMBU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 316 
Alba Iulia, 9 aprilie 2019 
  

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

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „extraordinară”, în ziua de 12 aprilie 2019 
 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 2, alin. 3 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 „extraordinară” în ziua de vineri, 12 
aprilie 2019, ora 1100, ședință care va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului 
administrativ din municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba. 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  
1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  

monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, Piaţa Primăriei, nr. 3, judeţul Alba, 
înscris în CF nr. 1025 Sebeş cu nr. top. 1502, 1503 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Procesul verbal de vecinătate pentru un 

imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul Alba  
Inițiator: P. PREȘEDINTE - Dumitru FULEA, Vicepreședinte al Consiliului Județean 

Alba 
 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere 
pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul 
Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru implementarea 

proiectului de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările 
cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție 
Județean Alba” încheiat între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean Alba 

Inițiatori: Consilierii județeni : Simone ALBANI-ROCCHETTI, Dorin-Gheorghe 
SANDEA, Nicolae ALBU, Nicolae LUCA, Gheorghe FENEȘER, Tudor PONORAN 

5. Proiect de hotărâre aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT - Judeţul 
Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea 
organizării manifestărilor științifice din anul 2019 

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

- Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de 
Persoane, în vederea organizării activităţilor în domeniul educației pentru prevenirea traficului 
de persoane 

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

- Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Judeţean Alba, în vederea 
organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatului județean de baschet”(liceu 
băieţi), „Campionatului județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la 
fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete) 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT 
- Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea 
organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog” 

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

- Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
„Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii 
pompierilor 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în 
vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Judeţean Alba, în 
vederea reprezentării Judeţului Alba la Campionatul  Mondial pentru provocarea tehnologiei 
„Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei” FIRST Tech Challenge World Championship 
Detroit, SUA 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
12. Proiect de hotărâre privind  acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din 

judeţul Alba, aparținând cultelor religioase recunoscute din România 
Inițiatori: Consilierii județeni : Raul Dumitru CHIRIAC, Bogdan Mihai DUMITRU 

Cătălin Răzvan COMȘA, Gheorghe FENEȘER 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii 

„ Parcul Industrial Cugir” SA, pentru anul 2019 
Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, pentru anul 2019 
Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
15. Proiect de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în 
anul 2019 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale 

din Județul Alba a sumei corespunzatoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se 
încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru 
anul 2019 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului 

local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2019 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 
 
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          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

Nr. 317 
Alba Iulia, 9 aprilie 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 
DISPOZIŢIE 

cu privire la numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la 
concursul pentru ocuparea  postului contractual vacant de inspector de specialitate, gradul 
I la Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism - Compartimentul autorizare, disciplina 
în construcţii, cadastru, GIS din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba, organizat în data de 13 mai 2019   
 
 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând: 
- referatul nr. 7542 din 12 aprilie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la numirea 

Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul  pentru ocuparea 
postului contractual vacant de inspector de specialitate, gradul I la Compartimentul autorizare, 
disciplina în construcţii, cadastru, GIS din cadrul Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, 
organizat în data de 13 mai 2019; 

- propunerea nr. 7307 din 9 aprilie 2019 a Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a postului contractual vacant de 
inspector de specialitate, gradul I la Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism - 
Compartimentul autorizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

Având în vedere prevederile: 
- art. 104 alin. 1 lit. a și art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare 
 - art. 8 din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările si 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  
 
 

DISPOZIŢIE 
 
 

 Art. 1. Desemnez Comisia de concurs şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor la 
concursul pentru ocuparea postului contractual, vacant, de inspector de specialitate, gradul I la 
Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism - Compartimentul autorizare, disciplina în 
construcţii, cadastru, GIS din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, 
organizat în data de 13 mai 2019, în următoarea componenţă: 
 

Comisia de concurs: 
 Preşedinte:   Voichiţa Maria COMAN  - arhitect şef al judeţului Alba 
 Membri:       Paul Silviu TODORAN  - şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului –  
      Serviciul administrare domeniul public şi privat,  
      informatică 

Sorin Vladimir LEAHU  - consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului 
şi urbanism - Compartimentul autorizare, disciplina 
în construcții, cadastru, GIS 

Observator:  reprezentant Sindicatul A.S. Alba; 
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                                              Comisia de soluţionare a contestaţiilor:  
Preşedinte :   Ioan BODEA   - director executiv, Direcţia gestionarea 

patrimoniului 
Membri:       Corina STOICĂNESCU  - consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului  
      şi urbanism - Compartimentul autorizare, disciplina 

 în construcții, cadastru, GIS  
                         Radu Octavian NEAG  - consilier superior, Direcţia gestionarea 
patrimoniului - Serviciul administrarea domeniului 
public şi privat, informatică 
Observator:  reprezentant Sindicatul A.S. Alba. 
 Art. 2. Desemnez în calitate de secretar al Comisiei de concurs şi al Comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor pe doamna Rodica Ramona BĂLŢAT - consilier superior, Biroul 
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean Alba. 
  

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 
administraţie publică, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcţiei gestionarea 
patrimoniului și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba.     

        
                                                                                                    Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE,                            SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

ION DUMITREL                                          Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 321  
Alba Iulia,  12 aprilie 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba  

domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA,  
în ziua de 15 aprilie 2019  

 
 
 

 
    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Luând în considerare Invitaţia nr. 1043250/7 martie 2019 adresată Președintelui 
Consiliului Județean Alba de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului 
Alba cu privire la participarea la Cursul de pregătire al personalului cu funcţii de conducere şi 
atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, organizat la Centrul 
Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj Napoca (înregistrată la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 4660/7 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 ziua de 15 aprilie 2019 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Alba domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA cu excepţia atribuţiilor de 
reprezentare aferente participării la Cursul de pregătire al personalului cu funcţii de conducere şi 
atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, organizat la Centrul 
Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj Napoca. 

 
 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.  322 
Alba Iulia, 12 aprilie 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind modificarea componenţei Comisiei de selecție, a candidaților pentru Consiliul de 
Administrație al Societății  „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA stabilită prin Dispoziția 

Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 469/18 decembrie  2018  
 
 

 
  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 7678/15 aprilie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete - Serviciul 
dezvoltare, programe și guvernanță corporativă cu privire la modificarea Dispoziției 
Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 469/18 decembrie 2018 în sensul înlocuirii 
președintelui și a unui membru al Comisiei de selecție a candidaților pentru Consiliul de 
Administrație al Societății  „Drumuri şi Poduri Locale Alba”SA. 

Luând în considerare prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba 
nr. 469/18 decembrie 2018 privind declanșarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru 
funcția de membru în Consiliul de Administraţie al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” 
S.A. și constituirea Comisiei de selecţie; 

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; 
- Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin H.G. nr. 722/2016; 
 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 
 

 
DISPOZIŢIE 

 
 

Art. 1. Aprob modificarea componenţei Comisiei de selecție, a candidaților pentru 
Consiliul de Administrație al Societății  „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA stabilită prin 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 469/18 decembrie  2018 în sensul 
înlocuirii: 

 domnului Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba din funcţia de preşedinte al 
Comisiei de selecție, a candidaților pentru Consiliul de Administrație al Societății „Drumuri şi 
Poduri Locale Alba” SA, cu doamna Liliana NEGRUŢ - director executiv, Direcţia juridică şi 
administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 doamnei Elisabeta Ana ANDRONE - şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - 
Serviciul dezvoltare, programe și   guvernanță corporativă a întreprinderilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba din funcţia de membru al Comisiei de 
selecție, a candidaților pentru Consiliul de Administrație al Societății „Drumuri şi Poduri 
Locale Alba” SA, cu doamna Camelia Ileana LAZĂR - şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi 
bugete  Serviciul buget venituri din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
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Art. 2. Comisia de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație al Societății  
„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA stabilită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare, va avea următoarea componență 
Nr.crt. Funcția Numele și prenumele Locul de muncă/funcția 

deținută 
1. Președinte Liliana NEGRUȚ Consiliul Județean Alba – 

director executiv, Direcția 
juridică și administrație 
publică  

2. Membru Camelia Ileana LAZĂR Consiliul Județean Alba – șef 
serviciu, Direcţia dezvoltare şi 
bugete - Serviciul buget 
venituri 

3. Membru Horațiu Zaharia SUCIU  Consiliul Județean Alba - șef 
birou, Biroul resurse umane 

 
Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A., 
persoanelor nominalizate, Direcției dezvoltare și bugete, Direcţiei juridică şi administraţie 
publică și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba. 
 

                   Avizat pentru legalitate, 
           PREŞEDINTE                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                     ION DUMITREL                 Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 323  
Alba Iulia, 16 aprilie 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 
cu privire la desemnarea persoanelor responsabile cu realizarea interviului 

pentru ocuparea prin transfer la cerere, a unei  funcții publice de execuție, vacante, din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, din data de 10 mai 2019 

 
  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând: 
- referatul nr. 7747 din 15 aprilie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la 

desemnarea persoanelor responsabile cu organizarea interviului în vederea ocupării, prin transfer 
la cerere, a unei  funcții publice de execuție, vacante, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba, din data de 10 mai 2019; 

- propunerea nr. 7348 din 10 aprilie 2019 a Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism 
privind ocuparea prin transfer la cerere a funcţiei publice de execuţie vacante  - consilier, clasa I, 
gradul profesional superior la Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism - Compartimentul 
autorizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS; 
 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; 

- art. 90 alin. 5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 149 alin. 5 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 
DISPOZIŢIE 

 
Art. 1. Desemnez persoanele responsabile  cu realizarea interviului pentru ocuparea prin 

transfer la cerere a funcției publice de execuție vacantă - consilier, gradul profesional superior la 
Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism - Compartimentul autorizare, disciplina în 
construcţii, cadastru, GIS din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, din 
data de 10 mai 2019, după cum urmează: 
 Voichiţa Maria COMAN       - arhitect şef al judeţului Alba;  
 Sorin Vladimir LEAHU  - consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi 

urbanism - Compartimentul autorizare, disciplina în 
construcţii, cadastru, GIS; 

 Corina STOICĂNESCU   - consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi 
urbanism - Compartimentul autorizare, disciplina în 
construcţii, cadastru, GIS; 

Art. 2. Cererile de transfer şi celelalte documente necesare se vor depune la Biroul 
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, persoană 
responsabilă, Ioana Silvia MATEI - consilier superior, Biroul resurse umane.  

 
Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor desemnate, Direcţiei juridică şi administraţie 
publică,  Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism și Biroului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                     Avizat pentru legalitate, 
           PREŞEDINTE                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                     ION DUMITREL                 Vasile BUMBU 

Nr. 324 
Alba Iulia, 16 aprilie 2019  
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ROMÂNIA         
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
PREȘEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
cu privire la  numirea Comisiei de recepţie finală pentru investiţia 

„Consolidare terasamente şi asigurarea stabilităţii versanţilor pe drumul judeţean DJ 705: 
limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74),  

de la km. 43 + 228 – km. 43 + 263 şi de la km. 44 + 428 – km. 44 + 463, judeţul Alba” 
 
 

Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 7591/12 aprilie 2019 al Direcției gestionarea patrimoniului 

privind constituirea Comisiei de recepție finală pentru investiția „Consolidare terasamente şi 
asigurarea stabilităţii versanţilor pe drumul judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - 
Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), de la km. 43 + 228 – km. 43 + 263 şi de la 
km. 44 + 428 – km. 44 + 463, judeţul Alba”; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- art. III din H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994, privind 

aprobarea Regulamentului  de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; 
- Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, 

aprobat prin H. G. nr. 273/1994 cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999, pentru aprobarea Nomenclatorului  

activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice (astfel cum 
a fost modificat și completat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 346/2000); 

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind 
documentele financiar-contabile; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,  
republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

 
 

DISPOZIȚIE 
 
 

Articol unic 
Numesc Comisia de recepție finală pentru investiția „Consolidare terasamente şi 

asigurarea stabilităţii versanţilor pe drumul judeţean DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - 
Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), de la km. 43 + 228 – km. 43 + 263 şi de la 
km. 44 + 428 – km. 44 + 463, judeţul Alba”, în următoarea componență: 

 
Preşedinte: 

Marius Nicolae HAŢEGAN - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 
 

Membri titulari: 
Ioan BODEA   - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului 
Floare PERŢA   - şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    programe, lucrări, întreținere drumuri 
Ioan DĂRĂMUŞ   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul 

programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul 
administrare drumuri judeţene 

Cosmin Aurelian OLTEAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  



 
246 

    programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul siguranţa  
    circulaţiei pe drumurile judeţene 
 

Membri de rezervă: 
Gheorghe POPA   - referent de specialitate, Direcţia gestionarea patrimoniului - 
    Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul  
    administrare drumuri judeţene 
Sebastian POHONŢU  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
    programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul siguranţa 

 circulaţiei pe drumurile judeţene 
 

Secretariatul comisiei va fi asigurat de Sorin Ioan MAIER - consilier superior, Direcţia 
gestionarea patrimoniului - Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul 
administrare drumuri judeţene. 

 
Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate, Direcției gestionarea 
patrimoniului, Direcției juridică și administraţie publică şi Biroului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 
 

                      Avizat pentru legalitate, 
           PREŞEDINTE                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                     ION DUMITREL                 Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 325 
Alba Iulia, 16 aprilie 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba  

domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA,  
în zilele de 17 şi 19 aprilie 2019  

 
 
 

 
    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 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 zilele de 17 şi 19 aprilie 2019 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Alba domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA. 

 
 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează 

şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnilor vicepreşedinţi Dumitru Fulea şi Marius 
Nicolae Haţegan,  direcţiilor și serviciilor, Biroului resurse umane și Biroului audit din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                       Avizat pentru legalitate, 
           PREŞEDINTE                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                     ION DUMITREL                 Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nr.  326 
Alba Iulia, 16 aprilie 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
privind completarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba  
nr. 212/19 martie 2019 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; 
  Luând în considerare prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 
212/19 martie 2019 cu privire la constituirea și stabilirea atribuțiilor Comisiei de monitorizare, 
coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control 
intern/managerial; 
  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 

 
 
 Articol unic  
  Art. 7 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 212/19 martie 2019 cu 
privire la constituirea și stabilirea atribuțiilor Comisiei de monitorizare, coordonare şi 
îndrumare metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control 
intern/managerial se completează, urmând a fi nominalizată în cadrul Echipei de gestionare a 
riscurilor şi doamna Camelia Ileana LAZĂR - şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete – 
Serviciul buget-venituri. 

 
 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; doamnei 
Camelia Ileana Lazăr, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei juridică şi administraţie publică și 
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                       Avizat pentru legalitate, 
           PREŞEDINTE                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                     ION DUMITREL                 Vasile BUMBU 
 
 
 
  

Nr.  327 
Alba Iulia, 16 aprilie 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind constituirea și stabilirea atribuțiilor  

Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor 
acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice 

 
 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând referatul nr. 7977/18 aprilie 2019 al Direcției juridică și administrație publică 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Alba; 
 Având în vedere prevederile: 
 - art. 104 alin. 1 lit. f,  precum și ale art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
 - art. 2 din Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoarea la bunurile primite cu 
titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției; 
 - Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri 
referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea 
mandatului sau a funcției, aprobat prin H.G. nr. 1126/2004; 
 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 evaluării și inventarierii  bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul 
unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice,  se constituie la nivelul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba o comisie cu atribuții în acest sens, 
denumită Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul 
unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice care va avea 
următoarea componență: 
 

Președinte: 
Eugen DOBRA  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  
    contabilitate-financiar 
 

Membri: 
Ioan POPA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  
    contabilitate-financiar 
Petruța Rodica TODEA - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul buget- 
    venituri - Compartimentul buget 
 
 Art. 2. Mandatul membrilor comisiei este de 3 ani, începând cu data emiterii prezentei 
dispoziții și se suspendă ori încetează în cazurile prevăzute la art. 6, respectiv art. 7 din 
Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la 
bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului 
sau a funcției, aprobat prin H.G. nr. 1126/2004. 
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 Art. 3. (1) Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu 
prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice are următoarele 
atribuţii principale: 
   a.) înregistrează şi ţine evidenţa statistică, cantitativă şi valorică a bunurilor primite cu 
titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei; 
 b.) evaluează şi inventariază bunurile; 
 c.) restituie primitorului bunurile a căror valoare este sub 200 euro; 
 d.) aprobă păstrarea de către primitor a bunurilor cu o valoare mai mare de 200 euro, cu 
condiţia achitării de către acesta a diferenţei de preţ; 
 e.) propune, după caz, păstrarea bunurilor în patrimoniul Județului Alba, transmiterea cu 
titlu gratuit a bunurilor rămase în patrimoniul Județului Alba către o instituţie publică de profil 
sau vânzarea prin licitaţie a acestor bunuri; 
 f.) ia măsuri pentru publicarea listei cuprinzând bunurile depuse şi destinaţia acestora, în 
condiţiile legii; 
 g.) asigură, prin grija Serviciului administrativ, păstrarea şi securitatea bunurilor. 
  (2) Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu 
prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice supune spre 
aprobare Președintelui Consiliului Județean Alba bunul/bunurile nerestituit/nerestituite propuse 
pentru trecerea în proprietatea privată a Județului Alba. 
  (3) De asemenea Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu 
gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice 
propune transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor, în funcţie de natura lor, după consultarea în 
prealabil a instituţiei de profil căreia urmează a i se transmite bunul. 

(4) La sfârşitul fiecărui an, Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor 
primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a 
funcției publice întocmeşte lista cuprinzând bunurile depuse potrivit prezentei legi şi destinaţia 
acestora, în vederea publicării acesteia pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Alba ori în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 
 

Art. 3. Fișa postului pentru persoanele nominalizate la art. 1 se completează, prin 
intermediul Biroului resurse umane , în mod corespunzător. 
 
 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 și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 
 
 

                 Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
        ION DUMITREL           Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 328 
Alba Iulia, 18 aprilie 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședința „ordinară”, în ziua de 25 aprilie 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 şi 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 şedinţa „ordinară”, în ziua de 25 aprilie 2019, 
ora 1100, ședință care va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ 
din municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba. 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  
1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 28 martie 2019 
Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 
2. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 12 aprilie 2019 
Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii 

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere şi 

pentru două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din 
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
5. 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 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a 

managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2018 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a 

managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe anul 2018 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a 

managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2018 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a 

managementului la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, pe anul 2018 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
10. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art. 5  al Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 311/27 noiembrie 2018 privind aprobarea implementării Proiectului „Team-UP: 
Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” aprobat spre finanțare în cadrul 
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Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, 
durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, 
Apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS.4.5, 4.14 – Reducerea numărului 
de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali, Cod SMIS 
2014+: 127169 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului „VENUS - Împreună 

pentru o viață în siguranță” aprobat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital 
Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul 
tematic 9:  Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare, Obiectivul specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor 
vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare 
profesională adecvate nevoilor specifice, Apel de proiecte POCU/465/4/4/128038, Cod SMIS 
2014+: 128038 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  

Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018 

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

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

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

nr. 28/11 februarie 2019 privind aprobarea valorificării unui volum de 66 mc lemn din specia 
plop proveniți din tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului județean DJ 704 A: DN 7 
(Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeşel) 

Inițiator: Haţegan Marius Nicolae, Vicepeședinte al Consiliului Județean Alba 
15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  

monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, judeţul 
Alba, înscris în CF nr. 77399 Alba Iulia, cu nr. cad/top. 77399 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilelor -  

terenuri monumente istorice, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Tudor 
Vladimirescu, judeţul Alba, înscrise în CF nr. 76852 Alba Iulia, nr. cad/top. 463/1; CF nr. 92338 
Alba Iulia, nr. cad/top. 464/2, 465/2; CF nr. 71987 Alba Iulia, nr. cad/top. 466/1; CF nr. 104734 
Alba Iulia; CF nr. 104733 Alba Iulia; CF nr. 103275 Alba Iulia; CF nr. 104768; CF nr. 104721 
Alba Iulia; CF nr. 70958 Alba Iulia 

17. Întrebări, interpelări, declaraţii politice 
 
Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.      

Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul Direcţiei 
juridică şi administraţie publică. 

                 Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
 
 
 

Nr.  329 
Alba Iulia, 18 aprilie 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
cu privire la desemnarea unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate  

al Consiliului Judeţean Alba  pentru a participa la inspecția în teren efectuată  
de către reprezentanții Camerei de Conturi Alba în cadrul misiunii de audit  

desfășurată în perioada 1 aprilie – 28 mai 2019 
 
 
 

  
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 8300/22 aprilie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete cu privire la 
stabilirea unei comisii  pentru participarea la inspecția în teren efectuată de către reprezentanții 
Camerei de Conturi Alba în cadrul misiunii de audit desfășurată în perioada 1 aprilie - 28 mai 
2019 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 104 alin. 1 lit. f,  precum și ale art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
 - Legii nr. 92/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - Normelor  privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul nr. 2861/2009 al ministrului 
finanţelor publice; 

- Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de 
Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi aprobat prin Hotărârea 
Curții de Conturi a României nr. 155/2014, cu modificările și 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 

 
 
 Articol unic 

În vederea participării la inspecția în teren efectuată de către reprezentanții Camerei de 
Conturi Alba în cadrul misiunii de audit desfășurată în perioada 1 aprilie - 28 mai 2019, 
desemnez următorii funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba: 
Ioan POPA   - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Compartimentul  
    contabilitate financiar 
Ioan Sorin MAIER  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului – Serviciul 
    programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul  
    administrare drumuri judeţene  
Ioan DĂRĂMUŞ  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului – Serviciul 
    programe, lucrări, întreținere drumuri - Compartimentul  
    administrare drumuri judeţene   
Mihaela Anca DRĂGHICIU - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare, promovare  
    patrimoniu și managementul unităților de cultură 
 

 
 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează, se 
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comunică şi se prezintă: Prefectului Județului Alba, reprezentanților Camerei de Conturi Alba, 
persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea 
patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției amenajarea teritoriului şi urbanism, 
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimoniu și managementul unităților de cultură şi 
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
  
 
  

                 Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.  330 
Alba Iulia, 22 aprilie 2019 
  



 
255 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind aprobarea Scrisorii de așteptări  pentru funcția de  

Director  general al Societății „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ SA   
 
 
 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând referatul nr.8364 din 23 aprilie 2019 al Direcției dezvoltare și bugete din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba privind aprobarea Scrisorii de 
așteptări pentru funcția de Director general al Societății „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ  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 Director general al Societății  „Drumuri 

și Poduri Locale Albaˮ 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 Albaˮ  SA, Direcției 
dezvoltare și bugete, Direcţiei juridică şi administraţie publică și Biroului resurse umane din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
 
                         Avizat pentru legalitate, 

              PREŞEDINTE,        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 
                 Ion DUMITREL                             Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 331   
Alba Iulia, 23 aprilie 2019 
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Anexa la Dispoziția Președintelui  
Consiliului Județean Alba nr. 331/23 aprilie  2019 

 
 
 
  

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI 
privind funcția de Director general  

al Societății „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ 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 nr. 111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobate 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 Albaˮ SA. 
 
 

I. CADRUL LEGAL 
 

 
Cadrul legal după care funcționează  Societatea „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ SA este 

dat  în principal de:  
 Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile și 

completările ulterioare; 
 O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu 

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

completările ulterioare;  
 Legea nr. 82/1991 a contabilității,  republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 Legea nr. 287/2009 privind  Codul civil, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
 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. 

 
 

II. PREZENTAREA SOCIETĂȚII ȘI VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII 
PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE 

ÎNTREPRINDERII PUBLICE 
 
 

Societatea  „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ S.A cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. 
Frederik Mistral, nr. 3, județul Alba, înregistrată la Registrul Comerțului, cu nr. J01/23/1999, cod 
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unic de înregistrare 4331392,  a fost constituită în anul 1999 în societate pe acțiuni, prin 
reorganizarea regiei autonome de interes județean.  

Este întreprindere publică 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 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 principală, 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 Albaˮ 
SA sunt: 

 asigurarea continuității activității societății; 
 menținerea și dezvoltarea capacităților de producție corelate cu cele ale pieții specifice, 

prin realizarea investițiilor propuse; 
 creșterea cotei de piață și întărirea poziției pe o piață concurențială, prin aplicarea unor 

tarife competitive și îmbunătățirea continuă a calității lucrărilor executate și a serviciilor prestate 
de societate, potrivit standardelor de calitate pe care le implementează; 

 realizarea unei profitabilități raționale; 
 îmbunătățirea 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 integrității 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, 
component de management.  

 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 Albaˮ SA, este întreprindere publică, în sensul 
dispozițiilor prevăzute la art. 2 pct. 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 
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 administrație deleagă  conducerea  societatii, unui director general. Puterea 
de reprezentare a societății revine directorului general.     
    

Directorul Societății „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ SA: 
Conducerea societății se asigură de către directorul general.  
În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de directorul general, care semnează 

actele de angajare faţă de aceștia, pe baza și în limitele atribuţiilor stabilite prin actul constitutiv 
sau a împuternicirilor date de consiliul de administraţie. 

Directorul general este responsabil de administrarea activităţii, principalele atribuții fiind 
următoarele: 

a.) să ducă la îndeplinire atribuțiile delegate, privind conducerea directă și efectivă a 
activității comerciale a societății, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, a hotărărilor 
adunarii generale a acționarilor și a deciziilor consiliului de administrație; 

b.) să asigure  buna gestionare a patrimoniului societății în conformitate cu dispozițiile 
legale în vigoare, cu prevederile actului constitutiv, a hotărârilor adunării generale a acționarilor 
și a deciziilor consiliului de administrație; 

c.) să asigure elaborarea, dezvoltarea și implementarea controlului intern managerial 
propriu; 

d.) să rezolve orice alte probleme pe care adunarea generală și consiliul de administraţie 
le stabilește în sarcina sa; 
 Responsabilităţile directorului general vor fi stabilite prin contract  de mandat, contract 
de mandat ce se va încheia pentru o durată de 4 (patru) ani. 
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 În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează şi prezintă consiliului de 
administraţie o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe 
durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. 
 Orice administrator poate solicita directorilor informaţii cu privire la conducerea 
operativă a societăţii. Directorii vor informa consiliul de administraţie, în mod regulat şi 
cuprinzător, asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere. 
 Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia 
îndeplinirii atribuțiilor lor. 
 Directorul general supune aprobării consiliului de administraţie orice tranzacţie din 
categoria celor prevăzute la art. 52 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, dacă aceasta are, individual 
sau într-o serie de tranzacţii, o valoare de cel puţin echivalentul în lei a 50000 euro. Pentru a 
decide asupra tranzacţiei, consiliul de administraţie poate dispune efectuarea unei expertize 
independente, pentru a verifica dacă tranzacţia este corectă în raport cu ofertele de acelaşi tip 
existente pe piaţă. 
 Directorul general elaborează trimestrial şi prezintă consiliului de administraţie un raport 
în care sunt prezentate informaţii privind execuţia mandatului său, schimbările semnificative în 
situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa întreprinderii publice 
sau perspectivele sale strategice. 
 Directorul general, are obligaţia să transmită autorităţii publice tutelare,  ori de câte ori se 
solicită, fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la activitatea 
întreprinderii publice. 
 Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și 
vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de 
administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, 
la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care, 
conform legii au caracter confidențial sau secret, sunt exceptate de la publicare. 
 Directorii pot fi revocaţi de către consiliul de administraţie, în condiţiile stabilite prin 
contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este 
îndreptăţit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea 
noilor directori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii de 
performanţă stabiliţi prin contractele de mandat, consiliul de administraţie îi revocă din funcţie şi 
hotărăşte, în termenul prevăzut la art. 644 alin. 2 din O.U.G. 109/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, declanşarea procedurii de selecţie pentru desemnarea de noi directori, în 
conformitate cu prevederile art. 35 din aceiasi ordonanta. Directorii revocaţi nu mai pot candida 
timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii, pentru funcţii similare. 
 

VI. AȘTEPTĂRI  PRIVIND  CALITATEA  ȘI SIGURANȚA  PRODUSELOR 
ȘI  SERVICIILOR  PRESTATE  DE  SOCIETATE   

 
 

 diversificarea și asigurarea unei planificări riguroase a activității desfășurate de 
societate, în vederea creșterii 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: 
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  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 la 
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); 
  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;  
 

Aplicarea și dezvoltarea controlului intern, proces la care participă tot personalul 
societății, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind: 

desfășurarea activității 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 directorului 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 directorul 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 directorilor le 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 directorul 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 directorul în 
exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare. 

6. Deschiderea și transparența. Principiu conform căruia activitățile desfășurate de 
directori, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor. 

7. Confidențialitatea. Principiu conform căruia directorul 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 conducere trebuie să fie transparentă și 
accesibilă, garantând o bună comunicare. 

Director executiv, 
Aitai  Marian Florin 

Întocmit, Șef serviciu 
Androne Ana Elisabeta 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
cu privire la numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor  

la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție,  
vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba,  

organizat în data de 20 mai 2019 
 
 
 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând: 
- referatul nr. 7801 din 16 aprilie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la numirea 

Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru 
ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba, organizat în data de 20 mai 2019; 

- propunerea nr. 7038 din 8 aprilie 2019 a Direcției gestionarea patrimoniului privind 
organizarea şi desfăşurarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de 
execuție vacante din cadrul Serviciului programe, lucrări, întreţinere drumuri; 

- propunerea nr. 7485  din 11 aprilie 2019 a Direcţiei amenajarea teritoriului şi 
urbanism privind organizarea şi desfăşurarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei 
funcţii publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism – 
Compartimentul autorizare, disciplina in constructii, cadastru, GIS. 
 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; 

- art. 58 alin. 2 lit. b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 25 şi art. 26 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 
 

 
DISPOZIŢIE 

 
 

Art. 1. Desemnez Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor la 
concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante: consilier, clasa I, 
gradul profesional asistent şi consilier, clasa I, gradul profesional principal la Direcția 
gestionarea patrimoniului - Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri - Compartimentul 
administrare drumuri judeţene din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, 
organizat în data de 20 mai 2019, în următoarea componență: 

 
Comisia de concurs: 

 
Preşedinte:  Ioan BODEA                     - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului; 
Membri:       Floare PERŢA                - şef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului - 

Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri; 
reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 
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  Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

 
Preşedinte:   Paul Silviu TODORAN      - şef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului -  
      Serviciul administrare domeniul public şi privat,  
      informatică 
 Membri:    Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi 
       administraţie   publică - Serviciul juridic  
      contencios 
      reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 
 

Art. 2. Desemnez Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor la 
concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante - consilier, clasa I, 
gradul profesional asistent la Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism – Compartimentul 
autorizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba, organizat în data de 20 mai 2019, în următoarea componență: 

 
Comisia de concurs: 

 
Preşedinte:  Voichiţa Maria COMAN   - arhitect şef al jude’ului Alba  
Membri:       Corina STOICĂNESCU  - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului  
      şi urbanism - Compartimentul autorizare, disciplina  
      în construcţii, cadastru, GIS; 

reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.   
 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 
 
Preşedinte:  Victor Tudor SECARĂ - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului  
      şi urbanism - Compartimentul amenajarea  
      teritoriului, urbanism 
Membri:   Mihaiela Veturia HĂRMĂNAŞ - consilier superior, Direcţia amenajarea  
      teritoriului şi urbanism - Compartimentul  
      amenajarea teritoriului, urbanism; 
                        reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 
 

Art. 3.  Desemnez în calitate de secretar al Comisiilor de concurs și al Comisiilor de 
soluționare a contestațiilor pe doamna Ioana Silvia MATEI - consilier superior, Biroul resurse 
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 
Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 
administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi 
urbanism și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba. 
                               

                   Avizat pentru legalitate, 
              PREŞEDINTE,        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 
                 Ion DUMITREL                             Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
Nr. 332 
Alba Iulia,  23 aprilie 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE                                           

DISPOZIŢIE 
privind repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare  

ale bugetului local al Judeţului Alba,  a bugetului fondurilor externe nerambursabile  
şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  

din venituri  proprii  pe anul 2019 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 8431/23 aprilie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba privind propunerea de repartizare pe 
trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale bugetului local al Judeţului Alba,  a bugetului 
fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2019;  

Luând în considerare: 
- adresa nr. ABG_STG - 4376/22 martie 2019 a Administrației Județene a Finanţelor 

Publice Alba privind comunicarea cotelor defalcate din impozitul pe venit(alocări directe) 
estimate a se încasa în anul 2019 și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pe anul 
2019, precum și estimările pe anii 2020-2022; 

- adresa nr. ABG_STZ-5405/09 aprilie 2019 a Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Alba privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru bugetele locale, pe anul 2019; 

- adresa nr. ABG_STZ-5918/18 aprilie 2019 a Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Alba privind repartizarea pe trimestre a sumelor pentru drumuri, pe anul 2019. 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 92/12 aprilie 2019 
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba,  a 
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2019; 

Având în vedere prevederile:  
- art. 104 alin. 1 lit. c coroborat cu art. 104 alin. 4 lit. e din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
- art. 50 alin. 2 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 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 repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale bugetului 
local al Judeţului Alba,  a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2019, aprobate 
conform Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 92/12 aprilie 2019. 

Art. 2. Anexele nr. 2, nr. 3 și nr. 4 ale Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 92/12 
aprilie 2019 cuprind repartizarea pe trimestre pe anul 2019 conform art. 1, precum și estimările 
pe anii 2020-2022 și constituie părți integrante ale prezentei dispoziții. 

Art. 3. Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba; Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, 
Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, Ordonatorilor terțiari de credite în extras și direcţiilor din 
cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                         Avizat pentru legalitate,  
       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                   ION DUMITREL             Vasile BUMBU 

Nr. 333 
Alba Iulia, 23 aprilie 2019  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind constituirea  Echipei interinstituţională de implementare a  

Strategiei Judeţului Alba în domeniul sănătăţii în perioada 2018-2023 
 
 

              Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
            Analizând referatul nr.7516 din 11 aprilie 2019 al Direcţiei juridică şi administraţie 
Publică privind constituirea  Echipei Interinstituţionale de  Implementare a Strategiei Judeţului 
Alba în domeniul sănătăţii în perioada 2018-2023; 
            Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 217/2018 
privind aprobarea „Strategiei Judeţului Alba în domeniul sănătăţii, 2018-2023”; 
            Ținând cont de: 
 - adresa nr. 2306/20 martie 2019  a  Direcţiei de Sănătate Publică Alba; 
 - adresa nr. 1062380/21 martie 2019 a  Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„Unireaˮ al Judeţului Alba; 
 - adresa nr. 3500/2 aprilie 2019  a  Casei de Asigurări de Sănătate Alba; 
 - adresa nr. 1976/23 aprilie 2019  a  Serviciului de Ambulanţă  Judeţean  Alba; 
 - adresa nr. 5634/2 aprilie 2019 a  Spitalului  Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 
 - adresa nr. 756/22 martie 2019 a  Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 
 - adresa nr. 1646/9 aprilie 2019 a Spitalului Orăşenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud; 
 - adresa nr. 1396/2 aprilie 2019  a  Spitalului Municipal Blaj;  
 - adresa nr. 1369/2 aprilie 2019  a  Spitalului  Orăşenesc Cugir; 
 - adresa nr. 1885/22 martie 2019  a  Spitalului  Municipal Aiud; 
 - adresa nr. 1718/21 martie 2019  a  Spitalului  Municipal Sebeş; 
 - adresa nr. 1074/21 martie 2019 a  Spitalului  Orăşenesc Cîmpeni; 
 - adresa nr. 801/25 martie 2019  a  Spitalului  de Boli Cronice Cîmpeni; 
 - adresa nr. 9/22 martie 2019 a Colegiului Farmaciştilor din România - Filiala Alba; 
 - adresa nr. 116/20 martie 2019  a  Colegiul Medicilor din Judeţul Alba; 
 - adresa nr. 572/19 martie 2019 a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România - Filiala Alba; 
 - adresa FN/20 martie 2019  a  Asociaţiei Hospice Eliana; 
 - adresa FN/26 martie 2019 a Asociaţiei „Asclepios”  Medicina de familie/Medicina 
generală Alba. 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a 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 

 
Art. 1. În vederea asigurării îndeplinirii Planului de Acţiuni al Strategiei Judeţului 

Alba în domeniul sănătăţii în perioada 2018-2023, aprob constituirea Echipei de  
implementare interinstituţională a Strategiei Judeţului Alba în domeniul sănătăţii în 
perioada 2018-2023, în următoarea componenţă:  

 
Echipa de Management a Consiliului Judeţean Alba  

Manager 
Liliana NEGRUȚ   - director executiv, Direcţia juridică şi administraţie publică 

Responsabil tehnic 
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Luminiţa SÂNTIMBREAN - consilier superior, Direcția juridică și administrație publică -  
    Compartimentul unităţi medicale, asistenţă socială şi învăţământ  
    special 

Responsabil  juridic 
Angela RUSU   - consilier juridic superior, Direcția juridică și administrație publică 
    - Serviciul  juridic contencios 

Responsabil economic 
Petruţa Rodica Todea  - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete -   
    Compartimentul buget 

 
Reprezentanţi ai partenerilor  interinstituţionali 

 
dr. Daniela DREGHICI-POPA  - director executiv adjunct,  titular  
dr. Olimpia CANDREA   -  Direcţia de Sănătate Publică Alba, supleant 
plutonier adjutant şef Cristian NIȚESCU -  Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” 
     al Judeţului Alba 
Vali MARINESCU    - consilier superior, Casa de Asigurări de Sănătate Alba 
dr. Marius ȘULUȚIU   - manager general, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba 
Carmen GORDIȚĂ    - director financiar,  Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia                            
dr. Virginia GOMBOȘ   -  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud  
Ionela Nicoleta ANCA    - manager,    Spitalul Orăşenesc Abrud 
Iacob Nicolae SUCIU    - manager,  Spitalul Municipal Blaj 
dr. Florin MEDREA   -  Spitalul Orăşenesc Cugir 
dr. Bogdan Florin VINȚELER  - director medical, Spitalul Municipal Aiud 
Anca FRANCHINI    - manager,  Spitalul Municipal Sebeş 
dr. Daniela PROINOV     -  Spitalul Orăşenesc Câmpeni 
Constantin BAR    - manager, Spitalul Boli Cronice Câmpeni 
Ana-Maria BORA    -  preşedinte, Colegiul Farmaciştilor din România – filiala 
     Alba 
dr. Florin BUSUIOC   -  Colegiul Medicilor din Judeţul Alba 
Graţiela Dana INDREICA   - preşedinte, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti,  
     Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - filiala Alba 
Ariana ROȘIU    -   preşedinte, Asociaţia  Hospice Eliana 
dr. Simona Marione STRĂJAN RADU – vicepreşedinte, Asociaţia „Asclepios” Medicina de 
     familie/Medicina generală 
 

Art. 2. Atribuțiile membrilor Echipei interinstituţionale de implementare sunt cele 
prevăzute în anexa - parte integrantă a prezentei dispoziţii. 

 
 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, partenerilor, 
instituţiilor  şi organizaţiilor din domeniul de referinţă, persoanelor nominalizate, Direcţiei 
juridice şi administrație publică, Direcției dezvoltare și bugete şi  Biroului resurse umane din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.                                         

                                         Avizat pentru legalitate,  
       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                   ION DUMITREL             Vasile BUMBU 
 

 
 
 
 
 
Nr. 335 
Alba Iulia, 24 aprilie 2019 
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Anexă la Dispoziția Președintelui  
Consiliului Județean Alba nr. 335/24 aprilie 2019 

 
        
 
 
 Atribuţiile specifice ale Echipei de  implementare interinstituţională a Strategiei 
Judeţului Alba în domeniul sănătăţii în perioada 2018-2023 sunt:  
 

Echipa de management a Consiliului Judeţean Alba 
 
 

Manager  
 
  constituirea şi coordonarea echipei de implementare; 
  planificarea întâlnirilor de lucru; 
  planificarea priorităţilor în implementarea planului de acţiuni; 
  întocmirea rapoartelor de progres. 
 
 

Responsabil  tehnic 
 

  asigurarea comunicării între entităţile implicate în implementare, conform planului de 
implementare; 
  asigurarea întocmirii documentelor aferente întâlnirilor de lucru şi dezbaterilor 
organizate pe perioada implementării; 
  asigurarea activităţii de secretariat aferentă implementării strategiei (corespondenţă, 
redactare documente, arhivare, etc.). 
 

Responsabil  juridic 
 

  asigurarea consultanţei juridice cu privire la aspectele juridice ce decurg din 
implementarea planului de acţiuni (încheierea unor acorduri interinstituţionale, asocieri, 
parteneriate, propuneri de modificări legislative) 
 

Responsabil  economic 
 

  asigurarea consultanţei financiare privind corelarea planului de acţiuni cu soluţiile 
financiare propuse; 
  corelarea priorităţii acţiunilor din planul de activităţi cu bugetul instituţiei; 
  fundamentarea bugetelor aferente activităţilor specifice instituţiei din Planul de acţiuni 
al Strategiei. 
 
 

Reprezentanţii instituţiilor partenere în cadrul Echipei de implementare  
 

  reprezintă instituţia în cadrul activităţilor specifice; 
  asigură comunicarea interinstituţională; 
  participă, organizează, coordonează şi implementează în cadrul instituţiei activităţi 
specifice. 
       
      

       Director executiv, 
       Liliana Negruţ 
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ORDINUL NR. 174 
 

          Prefectul Judeţului Alba; 
  Văzând referatul de specialitate nr. 6136/G/SC/11.04.2019 întocmit de Serviciul 
dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de 
urgenţă din cadrul Instituției Prefectului Județul Alba; 

Având în vedere prevederile:           
 - H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi 

completările ulterioare,   
 - H.G. nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din 

domeniul sănătăţii publice. 
- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind 

producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul si desfacerea alimentelor,  
- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1225/ 2003 privind aprobarea Metodologiei pentru 

organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor 
fundamentale de igiena,  

- O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor aprobată cu modificări şi completări prin Legea 215/2004,  

 - H.G. nr 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare 
veterinare cu modificările şi completările ulterioare, 
          În temeiul art. 26 alin. (1) şi art. 27 alin.(1) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și art. 6 alin. (1) lit. b) 
din H.G. nr. 460/2006 emit prezentul  
   

ORDIN 
 
    Art.1 Se constituie Comisia mixtă de verificare a modului de respectare a legislaţiei 
privind producerea, depozitarea și comercializarea produselor alimentare în județul Alba, în 
următoarea componenţă: 

- Florin Gavrilă – inspector superior, Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 
-   Marian Albu - inspector superior, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor Alba; 
- Alexandru Bobariu - inspector superior, Direcției de Sănătate Publică Alba. 

 
          Art. 2 Comisia îşi desfăşoară activitatea în perioada 15.04.2019-26.04.2019 și are ca 
atribuție principală verificarea modului de respectare a legislaţiei privind modul de 
comercializare a produselor alimentare pe teritoriul județului Alba cu ocazia apropierii 
sărbătorilor pascale. 
 
        Art. 3 Prezentul ordin va fi comunicat prin  grija Serviciul Dezvoltare Economică, 
Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Afaceri Europene, Situaţii de Urgenţă, în copie 
celor în cauză și va fi publicat pe site-ul instituției. 
                                                                         

                                                                            Alba Iulia, 12 aprilie 2019 
 

PREFECT, 
Dănuț-Emil HĂLĂLAI 
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ORDIN  Nr. 176 /15  aprilie 2019   
privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Alba  

în ședința ordinară din data de 24 aprilie 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.18/5977/09.04.2019 al Serviciului dezvoltare 
economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situații de urgență, 
pentru aprobarea Ordinului prefectului județului Alba privind convocarea Colegiului 
Prefectural al Județului Alba în ședința ordinară din data de 24 aprilie 2019; 

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) Legea nr. 340/2004 privind prefectul și 
instituția prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul  

ORDIN:  
 

Art.1. Colegiul Prefectural al Judeţului Alba, constituit în baza Ordinului nr.132/2019 al 
Prefectului Judeţului Alba, se convoacă în şedinţă ordinară, în data de 24 aprilie 2019, 
ora 09,00, la sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, sala “Mihai Viteazul”. 

Art.2. Ordinea de zi cuprinde: 

a) Raport de activitate al Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și 
Materialului Săditor Alba ; 

b) Structura culturilor înființate în primăvara anului 2019 și stadiul lucrărilor de 
întreținere – Direcția pentru Agricultură Județeană Alba;     

c) Diverse. 
 

Art.3. Prezentul ordin va fi comunicat, prin grija Serviciului dezvoltare economică, 
conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, 
membrilor Colegiului Prefectural al Județului Alba, se va da spre publicare în Monitorul 
Oficial al județului Alba și va fi afișat pe pagina web a Instituției Prefectului - Județul 
Alba.        

Prefect 
Dănuț-Emil Hălălai 

                  Contrasemnează 
          Subprefect 

         Monica Popescu 
 

                                                                                                                    Avizat pentru legalitate,                                                                                           
                  Șef serviciu, 

                                                                                                                                Ovidiu Cazacu 
Alba Iulia, 15 aprilie 2019. 
Nr. 176  
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ORDIN nr. 177/2019 din 15 aprilie 2019 
privind actualizarea numărului maxim de posturi, pentru anul 2019, la nivelul unităţilor 

administrativ - teritoriale din judeţul Alba 
 

 Prefectul judeţului Alba, Dănuț-Emil Hălălai; 
 Având în vedere: 

- prevederile art. III, alin. alin. (81) și (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 1360/2019 din 21 martie 2019 emis de Viceprim-ministrul, 
ministrul dezvoltării regionale, administrației publice, privind aplicarea prevederilor art. III alin. 
(11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 cu modificările și completările 
ulterioare, publicat în data de 27 martie 2019 în Monitorul Oficial al României nr. 233, Partea I;; 
 În temeiul  art. 26 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul 
 

ORDIN 
 
Art. 1. Se stabilește pentru anul 2019 numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate la 

nivelul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba precum și la nivelul instituțiilor 
publice locale înființate prin hotărâri ale Consiliului județean Alba, conform anexei nr. 1, care 
face parte integrantă din prezentul ordin.  

Art. 2. Se stabilește pentru anul 2019 numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate la 
nivelul aparatelor de specialitate ale primarilor unităților administrativ – teritoriale din județul 
Alba, precum și la nivelul instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale consiliilor locale, 
conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 3. Instituția Prefectului – Județul Alba și Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Alba monitorizează încadrarea în numărul maxim de posturi și în nivelul cheltuielilor de 
personal. 

Art. 4. Prezentul ordin se comunică autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul 
Alba, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba.  

PREFECT, 
Dănuț - Emil HĂLĂLAI 

 
Contrasemnează, 
SUBPREFECT,  

Monica POPESCU 
  

Vizat pentru legalitate, 
                                                                                                   Şef serviciu,  
                                                                                                       CAZACU Ovidiu 

 
    Întocmit,                                                                                                               
Bălău Lavinia 
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ORDIN NR. 181 
 

 Prefectul judeţului Alba; 
Ținând cont de referatul de specialitate nr. 20/6310/G/SC/16.04.2019 privind 

reactualizarea componenței Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;   
  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 
 

ORDIN: 
 

Art. 1 Se reactualizează Comisia de Dialog Social a judeţului Alba în următoarea 
componenţă: 
 

Preşedinte:  
 Dănuț - Emil Hălălai, prefectul judeţului Alba; 
 Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 
 

Membri:  
 Monica Popescu, subprefectul județului Alba; 
 Nelu Fleşer, şef serviciu - Instituţia Prefectului judeţul Alba; 
 Mirela Ţimonea, consilier principal - Consiliul Judeţean Alba;  
 Izabella Ursaleș, inspector şef - Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba; 
 Flaviu Mircea Cozuc, director executiv - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială Alba; 
 Sorin Lazăr, director executiv  adjunct- Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă Alba; 
 Alexandru Retegan, director executiv - Casa Judeţeană de Pensii Alba; 
 Maria Iacob, şef administraţie, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba; 
 Silvia Puie, preşedinte, Casa de Asigurări de Sănătate Alba; 
 Marcela Dărămuş, inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba; 
 Ion Radu Moldovan – titular, Confederaţia Naţională a Patronatului Român „C.N.P.R.” 
 Voicu Vușcan – supleant, Confederaţia Naţională a Patronatului Român „C.N.P.R.” 
 Valeriu Stânea – titular, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 

România „C.N.I.P.M.M.R.” 
 Victor Mateş – supleant, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 

România „C.N.I.P.M.M.R.” 
 Elena Lucreţia Barbu – titular, Uniunea Generală a Industriaşilor din România 

„U.G.I.R.” 
 Aurel Zisu- supleant, Uniunea Generală a Industriaşilor din România „U.G.I.R.” 
 Nedelcu Marian Călin, titular, Patronatul Naţional Român  
 Stelian Nicola, titular, Confederaţia Patronală Concordia 
 Valentin Oprea, titular, Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și 

Servicii din România 
 Cristina Costea, titular, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România Frăţia 

„CNSLR – Frăţia” 
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 Adriana Cristea, supleant, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România 
Frăţia „CNSLR – Frăţia” 

 Ioan Petruţ, titular, Confederaţia naţională sindicală CARTEL ALFA 
 Ioan Neagu, supleant, Confederaţia naţională sindicală CARTEL ALFA 
 Valentin Barb, titular, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – C.S.D.R. 
 Rodica Bogdan, supleant, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – 

C.S.D.R. 
 Cristian Albu, titular, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian 
 Constantin Gârjoabă, supleant, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian 
 Stelian Stanciu, titular, Blocul Naţional Sindical „B.N.S.” 
 Sorin Tomescu, supleant, Blocul Naţional Sindical „B.N.S.” 

 
Art. 2 În lipsa prefectului, conducerea şedinţelor Comisiei de Dialog Social Alba este 

asigurată de către subprefectul judeţului Alba. 
Art. 3 Secretariatul comisiei se asigură de către doamna Carmen Benga, inspector superior în 

cadrul Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri 
europene, situaţii de urgenţă - Instituţia Prefectului - judeţul Alba. 

Art. 4 Ordinul prefectului judeţului Alba nr. 30 din 25 ianuarie 2019, îşi încetează 
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului ordin. 

Art. 5 Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, 
conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, persoanelor în 
cauză și se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului - judeţul Alba. 

 
Alba Iulia, 18 aprilie 2019 

Prefect, 
Dănuț-Emil HĂLĂLAI 

                                 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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	Art. 3. -  Durata Protocolului de colaborare
	Art. 4. - Sursa fondurilor
	Art. 5. - Responsabilitățile părților
	Art. 6. - Conflictul de interese
	Art. 7. - Amendarea Protocolului de colaborare
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	HOTĂRÂRE
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	cu privire la acordarea unui mandat special,  reprezentantului Judeţului Alba în
	Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea predării temporare în administrare Consiliul local al comunei Mihalț
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	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa „ordinarăˮ
	a Consiliului Judeţean Alba, din data de 25 aprilie 2019
	HOTĂRÂRE
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

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

	PROCES-VERBAL
	Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă 7  proiecte de hotărâri
	0 abțineri
	Se supune la vot aprobarea ordinii de zi care include şi proiectele de hotărâri care suplimentează ordinea de zi
	0 abțineri
	Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată
	0 abțineri
	0 abțineri
	7 abțineri: domnii consilieri judeţeni DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA Nicolae, MUREȘAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae şi RADU Călin.
	7 abțineri: domnii consilieri judeţeni DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA Nicolae, MUREȘAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae şi RADU Călin.
	8 abțineri: domnii consilieri judeţeni DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA Nicolae, MUREȘAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae şi RADU Călin şi URSALEȘ Traian Nicolae  .
	0 abțineri
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	Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, judeţul Alba a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţea...
	0 abțineri
	0 abțineri
	0 abțineri
	8 abțineri: domnii consilieri judeţeni DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA Nicolae, MUREȘAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin şi URSALEȘ Traian Nicolae.
	0 abțineri
	0 abțineri
	0 abțineri
	0 abțineri
	0 abțineri
	0 abțineri
	0 abțineri
	0 abțineri
	9 abțineri: domnii consilieri judeţeni DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MUREȘAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin şi URSALEȘ Traian Nicolae.


	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară”
	a Consiliului Județean Alba din data de 12 aprilie 2019
	HOTĂRÂRE
	ROMÂNIA

	PROCES-VERBAL
	Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă două proiecte de hotărâri
	Se supune la vot aprobarea ordinii de zi care include şi cele 2 proiecte de hotărâri care suplimentează ordinea de zi
	Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată.

	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii
	ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind actualizarea chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere pentru două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29  mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată...
	HOTĂRÂRE
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba
	şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului
	la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2018
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului
	la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe anul 2018
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului
	la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2018
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului
	la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, pe anul 2018
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	cu privire la modificarea art. 5  al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 311/ 27 noiembrie 2018 privind aprobarea implementării Proiectului „Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” aprobat spre finanțare în cadrul Programu...
	Cod SMIS 2014+: 127169
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea implementării Proiectului „VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță” aprobat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul temat...
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018
	HOTĂRÂRE

	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
	pentru trimestrul I al anului 2019
	HOTĂRÂRE
	CONTRASEMNEAZĂ
	PREŞEDINTE,                    SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,
	CONTRASEMNEAZĂ
	PREŞEDINTE,                    SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,
	CONTRASEMNEAZĂ
	PREŞEDINTE,                    SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,

	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 28/11 februarie 2019 privind aprobarea valorificării unui volum de 66 mc lemn din specia plop proveniți din tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului județean DJ 704 A:
	DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeşel)
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	cu privire la propunerea  candidaţilor pentru funcţiile de administratori
	ai Consiliului de Administraţie al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba”SA
	și acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală
	a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
	nr. 178/6 iunie 2017 cu privire la cuprinderea spaţiilor aferente etajului I al clădirii  situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în Inventarul domeniului public al Județului Alba, în vederea amenajării unui centru mult...
	şi anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 191/28 iunie 2018 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba,  prin renumerotarea unor poziţii care au completat acest inventar
	HOTĂRÂRE
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale,
	a mandatului de consilier judeţean al domnului Ursaleș Traian Nicolae
	privind delegarea exercitării atribuţiilor Arhitectului Şef,
	domnului Victor Secară - consilier superior în cadrul
	Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism,
	în perioada 15 aprilie 2019 -19 aprilie 2019
	cu privire la constituirea Comitetului de securitate și sănătate în muncă
	la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba
	- procesul verbal nr. 6862/4 aprilie 2019 cu privire la desemnarea reprezentanților lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor
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