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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 30 mai 2019 
 
 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 30 mai 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 357/23 mai 2019 privind 
convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „ordinară”, în ziua de 30 mai 2019; 
 - propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 10900/29 mai 2019 privind 
completarea ordinii de zi a ședinței „ordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba din data de 30 mai 
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 30 mai 2019, care cuprinde:  

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 
Județean Alba din data de 25 aprilie 2019 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un 

imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ghioncani, judeţul Alba  
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un 

imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un 

imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 37, judeţul Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un 

imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 33, judeţul Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un 

imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, nr. 31, judeţul Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un 

imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, f.n., judeţul Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un 

imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 213, judeţul Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un 

imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 214, judeţul Alba 
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Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un 

imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 22, judeţul Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un 

imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, intravilan f.n., judeţul Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un 

imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 20, judeţul Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
13. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui ajutor individual de minimis pentru 

majorarea capitalului social la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba”SA 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
14. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul 

Ursaleș Traian Nicolae împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 112/25 aprilie 2019 
privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
județean 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
15. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate 

publică a Judeţului Alba, concesionate către Societatea Comercială APA–CTTA  S.A. Alba, ca 
urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
16. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 

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

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii  Consiliul Judeţean Alba 

nr. 101/24 iunie 2010 privind aprobarea asocierii Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, 
în vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureș și pe Târnave” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare 

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

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

circulaţie pe drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1)-Teleac-Hăpria-Straja-Berghin-Colibi-
Secăşel-Cergău Mare-Veza-Blaj-Sâncel-Lunca Târnavei-Şona-Jidvei-Sântămărie-Cetatea de 
Baltă-limita Judeţul Mureş 

 Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Centrului de Cultură „Augustin 

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

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

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

obiectivul „Amenajare trotuare și acces în localitatea Mihalț - Județul Alba”, din tronsonul de 
drum județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș, 
aflat în administrarea temporară a Comunei Mihalț 

 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 
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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. 113 
Alba Iulia, 30 mai 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 29 
voturi „pentru”. 
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29  
Număr voturi împotrivă: 1                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
 
 
 



 
 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

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

a Consiliului Județean Alba din data de 25 aprilie 2019 
 

 
 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 30 mai 2019; 
 Luând în dezbatere Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 
Județean Alba din data de 25 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 „ordinară” a Consiliului Județean 
Alba din data de 25 aprile 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. 114 
Alba Iulia, 30 mai 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 29 voturi „pentru”. 
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29  
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
  

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 25 aprilie 2019,  

cu ocazia şedinţei „ordinară” a Consiliului Judeţean Alba 
 
 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Alba nr. 329/18 aprilie 2019 pentru a se întruni în ședința „ordinară”, în data de 25 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 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. 

 Au lipsit de la ședință domnii consilieri județeni CHERECHEȘ Ioan Dan și CREȚU 
Simion. 

 
Ședința a început la ora 1100. 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Buna ziua! 
Domnule secretar, cum stăm cu prezenţa? 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Un număr de 31 consilieri judeţeni sunt prezenţi. 
Absenţi, domnii consilieri judeţeni Crețu Simion şi Cherecheș Dan Ioan.  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Mulţumim. 
Dragi colegi, vă rog ca în procesul de votare să fiţi atenţi la situaţia de incompatibilitate şi 

conflict de interese.  
 

Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion DUMITREL propune și solicită aprobarea 
suplimentării ordinii de zi inițială cu încă 3 proiecte de hotărâri și un raport, astfel: 

1. 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 
2. Proiect 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. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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3. Proiect de  hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului URSALEȘ Traian Nicolae. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
4. Raport privind situaţia gestionării bunurilor care aparţin Judeţului Alba, pe anul 2018 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Vă rog să fiţi de acord să suplimentăm Ordinea de zi pe care aţi primit-o iniţial cu următoarele:  
1) 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;  

2) Proiect 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;  

3) Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Ursaleș Traian Nicolae;  

4) Raport privind situaţia gestionării bunurilor care aparţin Judeţului Alba, pe anul 2018.  
 

Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă 3  proiecte de hotărâri și un 
raport 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Supun la vot. 
Cine este de acord cu completarea ordinii de zi? 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Completarea ordinii de zi, vă rog la vot! 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Sunt un număr de 30 voturi pentru.  
Domnule Traian Ursaleş, împotrivă sau abţinere? 

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 
Împotrivă. 

 
  Propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost aprobată cu un număr de 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, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin 
Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, 
LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-
Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, 
SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și 
UȚIU Ioan. 

1 vot „împotrivă”: domnul consilier județean Ursaleș Traian Nicolae  
0 abțineri   
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Se supune la vot aprobarea ordinii de zi care include şi cele 3 proiecte de hotărâri pentru care 
a fost aprobată suplimentarea ordinii de zi 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Ordinea de zi în ansamblul său,  
 Cine este pentru?  
 Cineva împotrivă?  
 Se abţine cineva?  
 Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

Aceeaşi situaţie cu privire la aprobarea ordinii de zi. 
Cu un număr de 30 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 95 din 2019. 
Un vot împotrivă din partea domnului consilier judeţean Ursaleş Traian Nicolae. 
 
Propunerea a fost aprobată cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 95/25 aprilie 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, CHIRIAC 
Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA 
Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN 
Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, 
PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, 
ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil și UȚIU Ioan. 

1 vot „împotrivă”: domnul consilier județean Ursaleș Traian Nicolae  
0 abțineri   
 

Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Intrăm în Ordinea de zi:  
 1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean 
Alba din data de 28 martie 2019, redactat de domnul Vasile Bumbu - secretarul judeţului 
 

Se supune la vot aprobarea Procesului verbal 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 96. 

 
Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 

28 martie 2019 a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr. 96/25 aprilie 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, CHIRIAC 
Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA 
Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN 
Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, 
PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, 
ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 
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0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri   

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 2. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului 
Județean Alba din data de 12 aprilie 2019, redactat de domnul Vasile Bumbu - secretarul judeţului 
 

Se supune la vot aprobarea Procesului verbal 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 31 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 97. 

 
Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului Județean Alba din 

data de 12 aprilie 2019 a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 97/25 aprilie 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, CHIRIAC 
Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA 
Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN 
Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, 
PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, 
ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
0 abțineri   

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi 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 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: 
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Cu un număr de 30 de voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 98. 
Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian. 
 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi 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. 98/25 aprilie 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, CHIRIAC 
Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 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, PUȘCĂ Nicolae, RADU 
Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 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: 

 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 
 

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

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 99. 

 
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 a 
fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 99/25 aprilie 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, CHIRIAC 
Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA 
Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN 
Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, 
PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, 
ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
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0 abțineri  
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 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 
 

 Domnul consilier judeţean COMȘA Cătălin Răzvan nu a participat la dezbateri 
 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Domnul consilier judetean Cătălin Răzvan Comşa 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. 
  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Nu avem abţineri şi voturi împotrivă. 
Cu un număr de 30 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 100. 

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

Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba a fost 
aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
100/25 aprilie 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, CHIRIAC 
Raul Dumitru, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel 
Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU 
Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, 
RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, 
TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

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

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului 
la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2018 
 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Ioan FULEA: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 
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Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Toţi consilierii judeţeni au votat pentru. 
Cu un număr de 31 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 101. 

 
Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului la 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2018 a fost aprobat cu un număr de 31 voturi 
„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 101/25 aprilie 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, CHIRIAC 
Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA 
Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN 
Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, 
PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, 
ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
 0 abțineri    

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului 
la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe anul 2018 
 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Ioan FULEA: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 31 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 102. 

 
Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului 

la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe anul 2018 a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, 
fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 102/25 aprilie 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, CHIRIAC 
Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA 
Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN 
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Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, 
PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, 
ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
 0 abțineri    

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului 
la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2018 
 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Ioan FULEA: 
 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 31 voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 103. 

 
Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului 

la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2018 a fost aprobat cu un număr de 31 voturi 
„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 103/25 aprilie 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, CHIRIAC 
Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA 
Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN 
Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, 
PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, 
ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
 0 abțineri    

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului 
la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, pe anul 2018 
 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Ioan FULEA: 
 Comisia nr. 4, 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: 
Toţi consilierii judeţeni au votat pentru. 
Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 104.  
Mulţumiri managerilor. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Manageri, spor la treabă!  
 

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului 
la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, pe anul 2018 a fost aprobat cu un număr de 31 voturi 
„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 104/25 aprilie 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, CHIRIAC 
Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA 
Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN 
Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, 
PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, 
ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
 0 abțineri    

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 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 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 
 

 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 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?  
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Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 30 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 105. 
Domnul consilier judeţean Radu Călin nu a participat la vot. 

 
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 a fost aprobat cu 
un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 105/25 
aprilie 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, CHIRIAC 
Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 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, SANDEA Dorin-Gheorghe, 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: 

 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 
 

 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 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. 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 Acestea sunt cele două proiecte ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului, nu?  
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Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
 Da. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu un număr de 30 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 106. 

 
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 a fost aprobat 
cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 106/25 
aprilie 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, CHIRIAC 
Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 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, SANDEA Dorin-Gheorghe, 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: 

 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 

 
 Domnul consilier judeţean MORAR Lucian Mihai nu a participat la dezbateri 

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Nu participă la dezbateri domnul consilier judeţean Morar Mihai Lucian. 
 

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. 
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Domnul consilier județean Corneliu MUREŞAN: 
 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 
 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 
 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
O abţinere din partea domnului consilier judeţean Ursaleş Traian Nicolae. 
Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Morar Lucian Mihai. 
Cu un număr de 29 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 107. 

 
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 a fost aprobat cu un număr de 29 voturi 
„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 107/25 aprilie 2019 

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

0 voturi „împotrivă”  
 1 abținere: domnul consilier județean  URSALEȘ Traian Nicolae   
 Domnul consilier judeţean MORAR Lucian Mihai nu a participat la vot 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 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 

 
Domnul consilier judeţean MORAR Lucian Mihai nu a participat la dezbateri 

 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Nu participă la dezbateri domnul consilier judeţean Morar Mihai Lucian. 
 

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 Corneliu MUREŞAN: 
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 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: 
O abţinere din partea domnului consilier judeţean Ursaleş Traian Nicolae. 
Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Morar Lucian Mihai. 
Cu un număr de 29 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 108. 

 
Proiectul 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 a fost aprobat cu un 
număr de 29 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 108/25 aprilie 
2019 

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

0 voturi „împotrivă”  
 1 abținere: domnul consilier județean  URSALEȘ Traian Nicolae   
 Domnul consilier judeţean MORAR Lucian Mihai nu a participat la vot 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 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) 
 

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

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Nu a venit nimeni la licitaţie, acum să vedem! 
Chestia e că noi trebuie să facem lucrul ăsta, că dacă vor  cădea pe maşini e mai rău... 

  
Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Deci comisiile au dat aviz favorabil,  
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Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Deci toată lumea pentru? 
Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 109. 
 
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) a fost aprobat cu un număr de 31 
voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 109/25 aprilie 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, CHIRIAC 
Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA 
Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN 
Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, 
PUȘCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, 
ȘARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil,  URSALEȘ Traian Nicolae și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  
 0 abțineri    

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 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 
 

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

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Abţineri din partea domnilor consilieri judeţeni Sandea Dorin Gheorghe, Dumitru Bogdan 

Mihai, Radu Călin, Luca Nicolae, Mureşan Corneliu, Prodan Gheorghe Lucian, Oţoiu, Puşcă Nicolae şi 
Matei Ioan.   

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Şi Traian Ursaleş. 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Şi Traian Nicolae Ursaleş.  
Deci, sunt 10 abţineri şi 21 de voturi pentru. 
În această situaţie nu se adoptă hotărâre. 
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Proiectul 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 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: ALBANI Rocchetti 
Simone, ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHIRIAC 
Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 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”  
 10 abțineri: domnii consilieri județeni: DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA Nicolae, MATEI 
Ioan, MUREȘAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU 
Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe și URSALEȘ Traian Nicolae. 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 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 
 

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

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Aceeaşi situaţie la vot. 
10 abţineri şi 21 de voturi pentru. 
Nu se adoptă hotărâre. 

 
Proiectul 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 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). 
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21 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, CHIRIAC 
Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 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”  
 10 abțineri: domnii consilieri județeni: DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA Nicolae, MATEI 
Ioan, MUREȘAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, PUȘCĂ Nicolae, RADU 
Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe și URSALEȘ Traian Nicolae. 
 

Continuă şedinţa cu proiectele de hotărâri înscrise suplimentar pe ordinea de zi 
 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Da, Ordinea de zi suplimentară  
 1. 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 
 

 Domnul consilier judeţean TĂTAR Virgil nu a participat la dezbateri 
 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
 Domnul consilier județean Tătar Virgil nu participă la dezbateri. 
 

Avizele comisiilor de specialitate  
 
 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
 Domnul consilier județean 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: 
Comisia de validare, da!  
Deci se votează prin vot secret - da, domnule consilier Marcel Simion? 

 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
Da. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Bun, hai să vă vedem. 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Împărţiţi buletinele şi explicaţi procedura de vot. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Domnule consilier judeţean Marcel Simion, explicaţi procedura de vot. 
Deci asta a fost o selecţie făcută de o firmă de specialitate, noi confirmăm sau nu selecţia pe care 

a făcut-o firma exact după lege 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu cine nu sunteţi de acord, tăiaţi peste numele respectiv. 
Sunt trei locuri vacante şi trei candidaţi.  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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Comisia, vă rog să număraţi. 
Ca o paranteză aşa, în afara şedinţei de consiliu, de la ora1200, va fi aici o întâlnire cu 80 de 

primari, cu reprezentantul Băncii Mondiale, legat de acea Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru UAT-urile din Munţii Apuseni. 

Care dintre dumneavoastră aveţi timp şi puteţi să participaţi, e o încercare interesantă asfel încât 
să se poată dezvolta unitar Munţii Apuseni. 

Vor fi proiecte, finanţări, pe administraţie, deci publice, dar inclusiv mediul privat şi ONG-uri 
ş.a.m.d..  

Primii care ne-au căutat au fost cei de la Banca Mondială, prin reprezentantul lor de la 
Washington sau nu ştiu unde au sediul, am avut şi o teleconferinţă săptămânile trecute cu dânşii şi vor. 
Le plac Munţii Apuseni, au fost astă toamnă, ne-au vizitat, am mai avut o întânire şi acum vor să mai 
discute. Au făcut paşi importanţi în constituirea Asociaţiei, au fost întâlnirile în Zlatna, au fost primarii, 
reprezentanţi ai consiliilor judeţene şi cred că dacă reuşim să facem proiecte comune, va fi un lucru bun.        
 Domnul consilier județean Ioan UȚIU: 

Vis-a-vis de acest fenomen, al dezvoltării unitare al Munţilor Apuseni, este foarte important.  
De ce?  
Munţii Apuseni au fost la periferia a şase judeţe şi fiecare a lăsat-o în dorul soartei.  
Ideea de a se face o chestiune unitară de dezvoltare a muntelui, este într-adevăr generoasă. 

Acuma, într-adevăr e important ca tot ce se întâmplă să se întâmple într-un sens bun, pozitiv. O gândire 
realistă, obiectivă, fără nici un fel de implicare...     

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Ideea este ca finanţările din fonduri europene, să se depună cererile direct pentru Bruxelles, toate 

demersurile se vor face prin ADR Centru, fiind judeţul cu cele mai multe UAT-uri în zona asta a 
Munţilor Apuseni. Deci ar fi un lucru bun, să vină Banca Mondială. Din câte ştiu eu vor sa finanţeze 
Strategia de dezvoltare pentru 85 de UAT-uri şi asta ar fi un lucru bun. 
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 

Avem rezultatul votului, domnule preşedinte.  
Proces verbal de constatare a rezultatului votului privind alegerea candidaţilor pentru funcţiile de 

administratori ai Consiliului de Administraţie al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A..  
Încheiat astăzi 25 aprilie 2019 în ședința Comisiei de Validare a Consiliului Județean Alba…  
Comisia de validare, aleasă de Consiliul Judeţean Alba în şedinţa de constituire din 21 iunie 

2016, procedează la numărarea voturilor exprimate privind alegerea candidaţilor pentru funcţiile de 
administratori ai Consiliului de Administraţie al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A..  

În urma votului, s-au înregistrat: 
 număr de voturi valabil exprimate – 30,  
voturi anulate – 0.  
Doamna Găiseanu Dana: număr de voturi pentru – 28, voturi împotrivă – 2;  
Domnul Roşian Radu Călin: număr de voturi pentru – 28, voturi contra – 2;  
Domnul Crişan Vasile: număr de voturi pentru – 27, voturi contra – 3.  
În consecinţă, cei trei: Găiseanu Dana, Roşian Radu Călin şi Crişan Vasile sunt validaţi pentru 

funcţiile de administratori ai Consiliului de Administraţie al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” 
S.A.. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Deci, i-aţi votat, nu se mai supune la vot în ansamblul său proiectul, că a fost vot secret şi cei 

care au fost desemnaţi să poată să înceapă lucrul.   
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
A fost adoptată Hotărârea nr. 110, prin vot secret. 

 
Proiectul 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 a fost aprobat prin vot secret, fiind adoptată Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 110/25 aprilie 2019. 
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A fost exercitat dreptul de vot de un număr de 30 consilieri județeni. 
În urma verificării buletinelor de vot și numărării voturilor, Comisia de validare a contatat 

următoarele. 
Număr de voturi valabil exprimate: 30 
Număr de voturi nule: 0 
Numărul de voturi exprimate ăn favoarea candidaților a fost următorul: 
În favoarea candidatei Găiseanu Dana un număr de 28 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”  
În favoarea candidatului Roșian Radu Călin un număr de 28 voturi „pentru” și 2 voturi 

„împotrivă”  
În favoarea candidatului Crișan Vasile un număr de 27 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”  
În aceste condiții cei 3 candidați au obținut numărul minim favorabil de voturi. 

 Domnul consilier judeţean TĂTAR Virgil nu a participat la vot 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
 2. 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 
 

Domnul consilier judeţean PRODAN Gheorghe Lucian nu a participat la dezbateri 
 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
 Domnul consilier județean Prodan Lucian Gheorghe nu participă la dezbateri. 
 

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: 
Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian.  
Cu un număr de 30 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 111. 

 
Proiectul 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 inventor a fost aprobat cu 
un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 111/25 
aprilie 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, CHIRIAC 
Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEȘER Gheorghe, FULEA 
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Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN 
Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PUȘCĂ Nicolae, RADU 
Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ȘARLEA Iuliana, TĂTAR 
Virgil,  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: 
Acum, stând la acest proiect de hotărâre, despre care spuneam că nu-mi face nici o plăcere, eu cu 

Traian Ursaleş am lucrat ca şi consilier judeţean din 2004 şi ca primar…  
Oricum am colaborat foarte bine, s-a bucurat de încredere din partea mea şi a fost nominalizat 

din partea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba să ne reprezinte şi în ATOP. 
Din păcate această hotărâre a ANI a venit înainte de şedinţa de aprobare a bugetului cu o 

săptămână sau cu două trei zile, nu ştiu cu câte zile înainte a venit… 
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
Cu două zile înainte. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
A fost studiată de colegii noştri şi am ajuns cu ea în şedinţa extraordinară, pentru că trebuie să se 

studieze foarte foarte bine, să nu facem vreo eroare. 
Suntem obligaţi, şi mă refer la noi la executiv, să venim cu această propunere de încetare a 

mandatului şi cu părere de rău, pentru că este un om care a făcut administraţie şi la Consiliul Judeţean 
Alba şi în Primăria Meteş, din punctul meu de vedere – cu foarte mult succes.   
 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 

Da, în primul rând vreau să întreb de ce atâta grabă?  
Pentru că această adresă a ajuns la Consiliul Judeţean Alba în data de 12 aprilie, iar ANI cerea 

un răspuns, nu scria nicăieri că trebuie să se constate vacantarea postului şi să se dea un răspuns cu 
privire la măsurile luate în termen de 30 de zile.  

Până în 12 mai ar mai fi fost timp.  
Dar a fost atâta grabă, eu bănuiesc de ce, pentru că oricum eu mi-am făcut datoria în calitate de 

consilier judeţean, am fost un om al dezvoltării, pentru dezvoltare, am fost de cele mai multe ori un 
ghimpe în coasta PNL, majorităţii PNL. Asta mă costă, niciun fel de problemă, dar am văzut că pe 
ordinea de zi suplimentară trebuia să fie ceva urgent. 

Nu era o urgenţă pentru că, până în 12 mai putea să fie următoarea şedinţă. 
Doi, eu am vorbit în momentul în care am aflat de această Decizie a Înaltei Curţi, care vreau să 

spun şi aicea, am Sentinţă, dar ăsta este sistemul şi justiţia din România şi o spun cu tărie, deci când 
spune Dragnea că sistemul e mafiot, şi asta se poate înregistra, are dreptate, pentru că sunt cazuri exact 
similare, în care primarii au fost membri în Consiliul de Administraţie al şcolii şi care au câstigat, iar eu 
am fost singurul, şi le am toate acasă, care am pierdut. Am câştigat la Curtea de Apel Alba Iulia, iar la 
Înalta Curte am pierdut. Singurul caz, de acest aspect. 

Dar trecem cu vederea şi peste acest lucru. De ce nu se ia în considerare legea apărută în ultimul 
timp şi promulgată şi de Preşedintele Iohannis, prin care spune ca prescripţia intervine după trei ani 
după ce fapta a fost înfăptuită. Cu alte cuvinte, nu se mai poate da nicio sancţiune după trei ani?  

Menţionez că eu am fost în Consiliul de Administraţie al şcolii în perioada 2008-2011. 
Raportul ANI a fost dat în 2014, am câştigat în 2014 la Curtea de Apel şi cinci ani a stat la Înalta 

Curte.  
Unde îi cu prescripţia? De trei ani?  
Trei, am vorbit cu domnul Secretar general Bumbu Vasile, atunci şi dânsul mi-a spus: 

„Domnule, mandatul ăsta ţi-l duci la bun sfârşit şi pentru că din punctul meu de vedere nu ai nici o 
problemă, eu unul nu o să semnez un asemenea proiect.” 

Vreau să-l întreb, ce l-a determinat ca până la urmă să semneze acest proiect de hotărâre vizând 
legalitatea, pentru că în birou la dumneavoastă am povestit aceste lucruri?  
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Patru, inclusiv în adresa care aţi primit-o de la ANI, scrie clar că, dacă o persoană a ocupat o 
funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului.  

Eu am fost atunci în calitate de primar, astăzi sunt consilier judeţean. 
Oare nu se aplică legea peste tot, la fel?  
De ce în cazul, deci hotărâre, judecată şi câştigată şi la Înalta Curte, la Curtea Constituţională, 

inclusiv la CEDO, actorul Diaconu a fost declarat incompatibil ca şi senator, pentru ca era senator şi 
director la Teatru, şi a rămas bine mersi  europarlamentar, pentru că era o altă funcţie?  

Se spune că este aceeaşi funcţie, eu nu mai am aceeaşi funcţie.  
Cinci, văd că pe nici o decizie, nici pe decizia luată de la ... Certificatul luat de la Înalta Curte, 

care a fost cerut înainte de termen ...                 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
De către ANI. 

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 
De către ANI, da, a fost cerut înainte de termen şi nici pe hotărâre nu scrie nicăieri, o hotărâre 

definitivă, executorie, irevocabilă.  
Nu este ştampilă de definitivă şi executorie.  
Legalizat, deci nu apare nicăieri nici asta.  
Deci toate astea, mă determină, nu mă determină, le ştiam, că la prima chestiune când îi aşa pe 

muchie de cuţit, PNL-ul mă execută, mă execută a doua oară, după ce în 2016, cu acordul 
dumneavoastră, domnule Preşedinte al Consiliului Judeţean, am trecut în PMP, urmându-l pe Băsescu, 
pentru că am fost băsişti cu toţii. 

Luaţi-o ca o declaraţie politică! 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Da. 

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 
Şi eu, spre deosebire de dumneavoastră, chiar dacă şi dumneavoastră mult timp l-aţi avut pe 

Băsescu pe telefon şi pe birou, am mers cu Băsescu în continuare şi am făcut-o cu acordul 
dumneavoastră.  

Iar după, mişeleşte pe la spate, am fost dat afară din funcţia de primar, cu 15 zile sau două 
săptămâni înainte, parcă aş fi stat în gât PNL-ului.  

Acum este a doua oară când PNL-ul mă execută, politic, spunând şi invocând fapte de genul „n-
avem ce face”, „pentru că trebuie să punem în aplicare”. 

Eu vă întreb un lucru: oare când s-a pierdut sentinţa definitivă şi irevocabilă cu cei 17 miliarde 
de lei vechi şi pe urmă încă 4 miliarde de lei vechi şi când s-a făcut acel Amendament prin care se 
spunea să se recupereze banii de la cei vinovaţi, atunci a fost corect?  

Dar... 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Suntem în instanţă. 

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 
Da.  
În concluzie, vreau să spun doar atât: mi-am făcut datoria, o să contest oricum această hotărâre. 
Hotărâre care nu este însoţită nici de un Ordin al Prefectului, nu ştiu dacă trebuia sau nu trebuia. 
Dar oricum, în primul rând are, din câte am văzut eu, îs unele lacune şi o grabă, o grabă foarte 

mare ca să scape PNL-ul de mine înainte de Sărbătorile de Paşti, în Săptămâna Mare.  
Eu mulţumesc acestui partid, pentru cadoul de Paşti...    
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Îmi pare rău! 

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 
Şi ce să zic?  
O să atac în continuare în instanţă, vedem ce va da instanţa.  
Asta este!  



 

 

30 

Îmi menţin ideea, cel puţin sunt mulţumit că am fost, că am avut coloană vertebrală şi m-am dus 
pe aceeaşi linie pentru dezvoltarea judeţului, au trecut 3 bugete în acest mandat, două nu le-am votat, 
unul l-am votat. 

Am spus clar: nu pot să fiu cumpărat cu absolut nimic, dar dacă bugetul e bun îl votez,    l-am 
votat, ultimul, primele două nu le-am votat pentru că erau sub orice critică din punct de vedere al 
banilor repartizaţi la dezvoltare. 

Eu sper că în acest an măcar, fără mine, Consiliul Judeţean să puteţi să duceţi la bun sfârşit şi să 
respectaţi acel procent de 42% pe dezvoltare, deşi dacă nu este un ...  

Tot timpul o analiză, să se vadă unde am ..., v-am spus, o să fie licitaţii care o să fie contestate 
ş.a.m.d., dacă nu se taie de la deplasări, de la protocoale ş.a.m.d., n-o să vă încadraţi.  

Asta este o altă problemă, din punctul meu de vedere repet, mi-am făcut datoria, cu PNL-ul o să 
am...  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
O luptă politică?! 

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 
O luptă politică în continuare, până la moarte, inclusiv celor 4 copii ai mei le-am spus: orice, pot 

să facă politică, dar nu în Partidul Naţional Liberal şi, asta este!  
În rest, sănătate, numai bine!       
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Mulţumim pentru colaborare, înţeleg supărarea ta şi a noastră, îs convins ca multora din 

consilierii judeţeni, nu facem chestia asta cu, şi stii bine lucrul ăsta, nicio plăcere. 
Mulţumim pentru colaborarea de consilieri judeţeni din 2004 am fost împreună,da?  
După care împreună după administraţia locală. Acum, ca şi Consiliu Judeţean, am toate 

aprecierile, eu personal, alegerea pe care ai făcut-o, politică, cum ţi-am spus şi atunci: e alegerea ta, eu 
nu pot să mă opun, îmi pare rău că asta a fost alegerea ta, am fost nevoiţi categoric. 

Acum cer scuze la ceilalţi colegi de la celelate partide, că discutăm lucruri politice aici, dar a 
trebuit să avem un candidat, să facem campanie, a câştigat, eu sunt convins că eşti tânar, trece timpul 
repede, ăsta de trei ani de zile sau cât ai suspendarea şi poţi să revii şi să faci politică bună în continuare, 
cum ai făcut şi până acum.  

Eu vă propun dumneavoastră.      
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 

Dacă-mi permiteţi o intervenţie... 
 Domnul consilier județean Cosmin ARION: 

Dacă-mi permiteţi, l-aş provoca şi pe colegul Simion!...  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Pe cine? Pe Marcel? 

 Domnul consilier județean Cosmin ARION: 
Da. Noi avem aici o decizie, o sentinţă dată de Înalta Curte, care este definitivă, nu mai este cale 

de atac. 
Dar acum avem sentinţa depusă la dosar, avem doar o decizie, din ce am văzut eu, este Minuta 

acelei sentinţe. 
Nu ştiu dacă nu ne pripim, nu ştiu dar aici este o discuţie, nu ştiu exact, nu este prea repede? 
Sau dacă ar putea să ne lămurească? 
Nu avem sentinţa depusă la dosar să vedem exact cum este dispozitivul sentinţei şi nu este 

legalizată. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Ştiţi cum este?  
Dumneavoastră sunteţi jurişti şi bine aţi zis că şi domnul Marcel Simion, noi ceilalţi nu ştim şi 

rugămintea noastră este să luăm să nu nu greşim, că ştiţi cum, că ANI aţi văzut ce spune şi aţi văzut şi la 
Parlament şi la asta, din păcate suntem într-o situaţie care nu ne-o dorim şi n-a dorit-o nimeni niciodată.  

Înţeleg, repet, supărarea şi deranjul lui Traian, omeneşte.    
 Domnul consilier județean Cosmin ARION: 

Până la urmă este definitivă, deznodământul va fi clar şi definitiv. 
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Nu putem să sărim peste această sentinţă, doar că nu o avem la dosar şi nu avem tot dispozitivul, 
să vedem ce scrie în ea, toate prevederile care s-au cuprins în această sentinţă. 

Nu o avem legalizată.  
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 

Domnule Preşedinte, stimate doamne, stimaţi domni, şi eu apreciez activitatea colegului Ursaleş 
Traian. 

Ne cunoaştem de foarte mulţi ani, eu regret pornirile astea şi ducerea discuţiei în sfera 
politicului, a răzbunărilor politice, suntem consilieri judeţeni, trebuie să respectăm ...   

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Hai că asta am discutat-o eu cu Traian, rugămintea mea e sa ne grăbim, că la 1200 vin primarii… 

 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
Scurt: nu e o chestiune politică sub nicio formă. 
Avem o sesizare din partea unei instituţii a statului. E ANI, care s-a judecat cu domnul Ursaleş 

în baza unui Raport prin care ea a constatat starea de incompatibilitate. 
Iar justiţia, în final, a constatat această stare. Deci nu mai putem discuta, e o hotărâre definitivă a 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin care a constatat că colegul nostru se află în această stare de 
incompatibilitate în perioada în care a fost Primar, chiar Legea nr. 176/2010, la art. 25, impune o 
sancţiune pentru cel care este, care ajunge într-o astfel de stare, constatat definitiv, de a fi sancţionat ca 
o perioadă de 3 ani de zile să nu mai poată să ocupe o funcţie. Textul spune, de aceeaşi natură care a dus 
la starea de incompatibilitate a dumnealui.  

Ca să-i răspund punctual pentru cele două chestiuni: 
Urgenţa, urgenţa e impusă de art. 12 din Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, care 

spune că în situaţia în care apare o situaţie de încetare a mandatului unui ales local înainte de termen, 
unitatea administrativ-teritorială, Consiliul Judeţean în speţă, e obligat ca în prima şedinţă ordinară, să 
ia act de această încetare de drept a mandatului consilierului judeţean în cauză şi să vacanteze postul. 
Deci ne obligă textul de lege, ca în prima şedinţă ordinară după sesizare, să facem acest lucru.  

A fost sesizarea făcută în urmă cu trei săptămâni, astăzi este prima şedinţa ordinară care o avem, 
deci suntem obligaţi de lege, să adoptăm acest proiect de hotărâre, nu ca o chestiune de Paşti, 
Săptămâna Mare, regretăm cu toţii...     
 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 

De ce n-a fost pusă pe ordinea de zi, nu pe ordinea de zi suplimentară? 
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 

Poate, domnul Ursaleş, din motive de, eu ştiu? 
 A nu se face publicitate extinsă...  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
A fost analizată, poate să se intereseze, domnul Secretar vă poate spune mai mult. 

 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
Pentru publicitate extinsă cred şi doar ca să discutăm o chestiune, ştiu eu, într-un cadru mai 

restrâns din acest punct de vedere mediatic.  
Doi: sancţiunea există şi ea trebuie să fie aplicată.  
Pentru dumneavoastră, sunteţi în continuare în interiorul acelui termen de 3 ani de zile de la data 

încetării mandatului de primar care l-aţi avut, el a încetat în 2016.  
De atunci, calculând, şi astăzi şunteţi în mandatul de 3 ani de zile în acel termen prevăzut de 

lege, iar Curtea Constituţională a spus că sub aspectul funcţiei identice, prin funcţie identică se înţelege 
orice funcţie eligibilă a persoanei, la care aceasta a candidat, persoana declarată incompatibilă.  

Deci acum sunteţi pe o funcţie eligibilă – consilier judeţean, iar sancţiunea în cauză spune că nu 
se poate ocupa de cel declarat incompatibil, o astfel de funcţie eligibilă, spune Curtea Constituţională a 
României prin Decizia nr. 418/2014 şi explică acest lucru. Or, raportat la aceste împrejurări, sunteţi în 
situaţia acestei incompatibilităţi, declarată prin hotărâre judecătorească pronunţată definitiv, iar ANI, 
care a şi demarat acest proces, ne cere să ne pronunţăm asupra acestei situaţii de drept.  

Raportat la hotărârea judecătorească, la toate aceste texte de lege şi la motivarea pe care distinşii 
colegi o aveţi pe site în legătură cu acest proiect de hotărâre, Consiliul Judeţean e obligat să se pronunţe 
prin vot.  
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Noi, la Comisia juridică am analizat cu regret, că pentru nimeni nu este un motiv de bucurie şi 
vă rog să mă credeţi că sunt sincer din acest punct de vedere, am fost întotdeauna sincer, mai ales că am 
personal o relaţie foarte bună şi sper s-o avem în continuare şi în viitor. Comisia a dat Aviz favorabil, 
constatând că acest proiect de hotărâre într-adevăr este legal şi noi suntem obligaţi să ne pronunţăm 
pentru că este vorba de lege nu de politică.  

Trebuie să aplicăm legea, iar asta este, ne place, nu ne place, funcţia de consilier judeţean 
înseamnă decizie, iar deciziile noastre şi noi răspundem de ele. 

 Mulţumesc, domnule Preşedinte.           
 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 

O întrebare. Deci, ţinând cont că, cum spunea colegul Arion Cosmin, deci nu există ştampila de 
definitivă pe...  
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 

Domnu coleg, cred că nu aveţi Certificat emis de Înalta Curte în care spune... 
 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 

Nu, e un Certificat nesemnat, neştampilat, nu e... 
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 

Bun, cred că nu contestaţi veridicitatea. 
Aveţi decizia, aţi primit-o de la Înalta Curte, că vi s-a comunicat, nu cred că e cazul să ne 

formalizăm.  
Noi suntem obligaţi să adoptăm o hotărâre.   

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 
Ba da, ştiţi de ce? 

 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
Contestaţi că există decizia? 

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 
Nu, deci nu am nici decizie, nici motivare, nici absolut nimic. 

 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
Soluţia o ştiţi. Este Certificat de la Înalta Curte care atestă că recursul ANI a fost admis, iar 

contestaţia dumneavoastră la Raport... 
 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 

Şi motivarea? 
 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 

Păi motivarea nu mai are importanţă, că este hotărâre prin care vi s-a respins solicitarea, iar 
Raportul ANI, care a constatat starea de incompatibilitate, a rămas valabil.  

Deci produce efecte juridice... 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Rugămintea mea este, Marcel şi Traian!… 

 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
Este o chestiune... 

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 
Pentru că ideea este următoarea:  
Aşa cum a spus Marcel Simion, îi 3 ani de când nu mai sunt în funcţie, da?  
Deci dacă venea până în 12 mai, cum ar fi fost, dacă nu era atâta grabă, eu în 12 mai am plecat 

din Primărie, 12 mai 2016, prin eliminarea mişeleşte a PNL-ului...  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Deci aveai o şansă... 

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 
Dacă era în 13 mai... 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Am înţeles şi hai să mergem mai departe! 

 Domnul consilier județean Simion MARCEL: 
Domnule Ursaleş... 

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 
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Asta e regula majorităţii PNL în Consiliului Judeţean. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Numai puţin, Traiane! Hai să-ţi spun un lucru. Ştii cum e? Dacă citiţi bine legea asta, dacă a 

început, cum se spune Actul în sine, în termen, chiar dacă a trecut timpul, cum eşti tu, că teoretic ar 
trebui să ai dreptate, dar nu.  

A început, cum să spun, această investigaţie, e gata! De exemplu, dacă, suntem aici consilieri 
judeţeni mai vechi, dacă am fi greşit, să spunem, acum astăzi este în 25 aprilie, dacă am fi greşit în 24 
aprilie 2016, eram ieşiţi, ca n-a început împotriva noastră, a celor care suntem consilieri judeţeni de 
atuncea, niciun demers în sensul ăsta.  

Din păcate, ţie ţi s-a întâmplat asta.  
Acuma eu vă propun, dumneavoastă votaţi cum doriţi.  

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 
Şi mai e încă un aspect...  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Are posibiltatea să meargă să-şi ceară susţinerea. 

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 
Mandat, ce înseamnă?  
Domnul Marcel Simion şi domnul Arion Cosmin şi domnul Bumbu? Ce înseamnă mandat?  
Pentru că eu am fost incompatibil, declarat incompatibil în calitate de reprezentant al Consiliului 

local Meteş în Consiliul de Administraţie al şcolii în mandatul 2008-2012, da?  
Deci s-a încheiat mandatul. 2012-2016 a fost un alt mandat. Din 2012 până în 2019. Sunt 7 ani... 
Deci, mandat! La încheierea mandatului! 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Acum, apârând cele două legi, că două legi sunt care au modificat situaţia de incompatibilitate şi 

conflict de interese, lucrurile sunt cam aşa: cei care au început Actul de investigare, sunt terminaţi.  
Eu vă propun să votaţi cum vreţi dumneavoastră, eu sunt obligat să votez PENTRU.  

 
Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Cine este pentru acest proiect de hotărâre?  
Sa luăm act de încetare?  
Cineva împotrivă?  
Se abţine cineva?  
Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 
1 vot împotrivă, domnul consilier judeţean Ursaleş Traian Nicolae. 
3 abţineri: domnul consilier judeţean Feneşer Gheorghe, domnul consilier judeţean Arion 

Cosmin, domnul consilier judeţean Cenuşa Marin,  
Cu un număr de 27 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 112. 

 
Proiectul de  hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 

normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului URSALEȘ Traian Nicolae a fost aprobat cu un 
număr de 27 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 112/25 aprilie 
2019 

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

1 vot „împotrivă” Domnul consilier județean URSALEȘ Traian Nicolae 
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 3 abțineri: domnii consiglieri județeni ARION Cosmin, CENUȘA Marin și FENEȘER 
Gheorghe   

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Acum, că s-a încheiat asta, domnul Ursaleş Traian are posibilitatea să facă demersurile.  
Din păcate aşa s-a întâmplat, n-are nimeni nicio vină, îmi pare rău.  
Eu, acum că suntem la sfârşit, vreau să vă urez Sărbători fericite, inclusiv ţie Traiane şi îmi pare 

rău că suntem în situaţia asta, chiar nu mi-aş fi dorit pentru nimeni, dar pentru tine, să fim aicea.  
 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 

Întrebare: asta ştiu că de obicei se luau... 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Traiane, te asteptăm în politică peste 3 ani de zile, că esti tânăr şi frumos. 

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 
Staţi liniştiţi, că vă stau în coaste tot timpul! 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Bine, Traiane! Bine! 

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 
Sanătate! 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Numai puţin! Domnul consilier judeţean Radu Călin  

 Domnul consilier județean Călin RADU: 
O întrebare, de fapt o rugăminte!  
Am aprobat bugetul în sedinţa din luna trecută.  
Am aprobat Calendarul de evenimente.  
Am cerut în fiecare an să primim şi noi o Invitaţie pe mail cu evenimentele care se desfăşoară în 

judeţul Alba, în toate zonele, în toate oraşele, comunele, municipiile.  
Ştim, cum primarii le ştiu, că ei le organizează, deci cum dumneavoastră ştiţi şi cum toţii ştiu cu 

două trei săptămâni înainte, nu ar strica să ne spuneţi şi nouă...    
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Ce fac instituţiile noastre pe Cultură, am rugat aici şi o să vă trimită.  
Ce fac primarii, nu ştim. Dar ce organizează instituţiile noastre...  

 Domnul consilier județean Călin RADU: 
Ce organizează Consiliul Judeţean, pe mail. 
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Am vrut să le primiţi. Am rugat cu două săptămâni înainte să apară, atunci trimitem şi la 

consilierii judeţeni, să ştiţi de existenţa lor.  
Mulţumim, Sărbători fericite! 

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 
Mai am o rugăminte: când aş putea veni să ridic o copie după Procesul verbal de la şedinţa de 

astăzi?  
Domnul președinte Ion DUMITREL: 
Îţi promitem, când e gata, că te anunţăm, bine Traiane? 

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

Județean Alba din data de 25 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 Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil  

situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ghioncani, nr. 3, judeţul Alba 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 30 mai 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 
administrativ în comuna Întregalde, sat Ghioncani, judeţul Alba; 

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

- raportul de specialitate nr. 8818/2 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea beneficiarei Negru Cornelia în calitate de proprietar,  privind semnarea Procesului 
verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Întregalde, sat Ghioncani, nr. 3, intravilan, 
imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7958/17 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 
Ghioncani, nr. 3, judeţul Alba, înscris în CF  nr. 1321 Intregalde sub nr. top. 2928, 2927/2, 2927/3, 
2927/4. 

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. 1321 Întregalde sub nr. top. 2928, 2927/2, 2927/3, 2927/4, situat în comuna Întregalde, sat 
Ghioncani nr. 3, 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 Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
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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. 115 
Alba Iulia, 30 mai 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 115/30 mai 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 Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil  

situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, nr. 32, judeţul Alba 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 30 mai 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 
administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul Alba; 

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

- raportul de specialitate nr. 8834/2 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea beneficiarei Drăgan Maria în calitate de proprietar,  privind semnarea Procesului 
verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Întregalde, sat Modoleşti, nr. 32, judeţul Alba, 
intravilan, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a Judeţului 
Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7959/17 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. 32, judeţul Alba înscris în CF  nr. 70608 Intregalde sub nr. top. 443, 450. 

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. 70608 Întregalde sub nr. top. 443, 450, situat în comuna Întregalde, sat Modoleşti nr. 32, 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 Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică şi administraţie 
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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. 116 
Alba Iulia, 30 mai 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 116/30 mai 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 Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil  

situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 37, judeţul Alba 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 30 mai 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 
administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş nr. 37, judeţul Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de 
vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş nr. 37, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 9172/7 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea beneficiarului Ţâr Cornel în calitate de proprietar,  privind semnarea Procesului 
verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 37, intravilan, imobil 
care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8489/24 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 Ivăniş, nr. 
37, înscris în CF  nr. 70635 Intregalde sub nr. top. 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723. 

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. 70635 Intregalde sub nr. top. 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, situat administrativ în 
comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 37, 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 Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, domnului Ţâr Cornel, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției 
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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. 117 
Alba Iulia, 30 mai 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 117/30 mai 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 Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil  

situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 33, judeţul Alba 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 30 mai 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 
administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş nr. 33, judeţul Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de 
vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş nr. 33, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 9187/7 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea beneficiarului Sularea Radu-Daniel în calitate de proprietar,  privind semnarea 
Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 33, 
intravilan, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a Judeţului 
Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8924/3 mai 2019; 

- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K, proprietate 
publică a Judeţului Alba şi cu parte din imobilul situat în intravilanul comunei Întregalde, sat Ivăniş, nr. 
33, înscris în CF  nr. 70639 Intregalde sub nr. top. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 

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. 70639 Intregalde sub nr. top. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, situate administrativ în comuna 
Întregalde, sat Ivăniş, nr. 33, 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 Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, domnului Sularea Radu-Daniel, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, 
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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. 118 
Alba Iulia, 30 mai 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 118/30 mai 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 Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil  

situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, nr. 31, judeţul Alba 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 30 mai 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 
administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, nr. 31, judeţul Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de 
vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, nr. 31, 
judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 9242/8 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea beneficiarului Goronea Spiridon în calitate de proprietar,  privind semnarea 
Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, nr. 
31, intravilan, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a Judeţului 
Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8772/2 mai 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 Galda de Jos, sat Poiana 
Galdei, nr. 31, înscris în  CF  nr. 71510 Galda de Jos sub nr. top. 1063, 1064, 1065/1. 

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. 71510 Galda de Jos sub nr. top. 1063, 1064, 1065/1, situat în comuna Galda de Jos, sat Poiana 
Galdei nr. 31, 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 Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, domnului Goronea Spiridon, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, 
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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. 119 
Alba Iulia, 30 mai 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 119/30 mai 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 Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil  

situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, f.n., judeţul Alba 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 30 mai 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 
administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, f.n., judeţul Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de 
vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, f.n., judeţul 
Alba; 

- raportul de specialitate nr. 9264/8 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea beneficiarei Beldean Cornelia în calitate de proprietar,  privind semnarea 
Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, 
f.n., intravilan, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a Judeţului 
Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8773/2 mai 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 Galda de Jos, sat Poiana 
Galdei, f.n., înscris în CF  nr. 71510 Galda de Jos sub nr. top. 1063, 1064, 1065/1. 

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. 71510 Galda de Jos sub nr. top. 1063, 1064, 1065/1, situat administrativ în comuna Galda de Jos, 
sat Poiana Galdei, f.n.,  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 Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, doamnei Beldean Cornelia, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, 
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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. 120 
Alba Iulia, 30 mai 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 120/30 mai 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 Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil  

situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 213, judeţul Alba 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 30 mai 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 
administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 213, judeţul Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de 
vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 213, 
judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 9363/9 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea beneficiarei Clamba Ana în calitate de proprietar,  privind semnarea Procesului 
verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 213, 
intravilan, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a Judeţului 
Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9153/7 mai 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 Galda de Jos, sat Galda 
de Sus, nr. 213, înscris în CF nr. 74770 Galda de Jos, nr. cad/top. 2860, 2861, 2862; CF nr. 74769 Galda 
de Jos, nr. cad/top. 2858; CF nr. 74771 Galda de Jos, nr. cad/top. 2859/2, 2859/1; CF nr. 74772 Galda 
de Jos, nr. cad/top. 2863, 2864/1. 

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. 74770 Galda de Jos, nr. cad/top. 2860, 2861, 2862; CF nr. 74769 Galda de Jos, nr. cad/top. 2858; 
CF nr. 74771 Galda de Jos, nr. cad/top. 2859/2, 2859/1; CF nr. 74772 Galda de Jos, nr. cad/top. 2863, 
2864/1, situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 213,  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 Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, doamnei Clamba Ana, 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. 121 
Alba Iulia, 30 mai 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 121/30 mai 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 Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil  
situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 214, judeţul Alba 

 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 30 mai 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 
administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 214, judeţul Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de 
vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 214, 
judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 9371/9 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea beneficiarei Dinu Zoia în calitate de proprietar,  privind semnarea Procesului verbal 
de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 214, intravilan, 
imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba, 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8771/2 mai 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 Galda de Jos, sat Galda 
de Sus, nr. 214, înscris în CF 74745 Galda de Jos, nr. cad/top. 2817, 2818. 

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 74745 Galda de Jos, nr. cad/top. 2817, 2818, situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda 
de Sus, nr. 214,  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 Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, doamnei Dinu Zoia, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției 
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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. 122 
Alba Iulia, 30 mai 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
 
 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 122/30 mai 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 Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil  

situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 22, judeţul Alba 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 30 mai 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 
administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 22, judeţul Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de 
vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 22, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 9395/9 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea beneficiarei Florea Emilia în calitate de proprietar,  privind semnarea Procesului 
verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 22, intravilan, imobil 
care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9104/7 mai 2019; 

- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate 
publică a Judeţului Alba şi cu parte din imobilul situat în intravilanul comunei Întregalde, sat Ivăniş, nr. 
22, înscris în CF 70660 Întregalde, nr. cad/top. 46/1, 53/2, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72. 

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 70660 Întregalde, nr. cad/top. 46/1, 53/2, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, situat 
administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 2,  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 Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, doamnei Florea Emilia, 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. 
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                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 123 
Alba Iulia, 30 mai 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 123/30 mai 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 Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil  

situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, intravilan f.n., judeţul Alba 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 30 mai 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 
administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, intravilan f.n., judeţul Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de 
vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, intravilan f.n., judeţul 
Alba; 

- raportul de specialitate nr. 9455/10 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea beneficiarei Florea Cornelia în calitate de proprietar, privind semnarea Procesului 
verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Întregalde, sat Ivăniş, intravilan, imobil care se 
învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9101/7 mai 2019; 

- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate 
publică a Judeţului Alba şi cu parte din imobilul situat în intravilanul comunei Întregalde, sat Ivăniş, 
înscris în CF nr. 70636 Întregalde, nr. cad/top. 89/1, 89/2; CF nr.  70638 Întregalde, nr. cad/top. 90. 

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 70636 Întregalde, nr. cad/top. 89/1, 89/2; CF 70638 Întregalde, nr. cad/top. 90, situat administrativ 
în comuna Întregalde, sat Ivăniş, intravilan f.n., 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 Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, doamnei Florea Cornelia, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției 
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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. 124 
Alba Iulia, 30 mai 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 124/30 mai 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 Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil  

situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 20, judeţul Alba 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 30 mai 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 
administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 20, judeţul Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de 
vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 20, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 9489/10 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea beneficiarului Florea Cornel în calitate de proprietar, privind semnarea Procesului 
verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Întregalde, sat Ivăniş, intravilan, imobil care se 
învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9102/7 mai 2019; 

- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate 
publică a Judeţului Alba şi cu parte din imobilul situat în intravilanul comunei Întregalde, sat Ivăniş, 
înscris în CF 70637 Întregalde, nr. cad/top. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88. 

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 70637 Întregalde, nr. cad/top. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, situat 
administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, intravilan nr. 20, 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 Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, domnului Florea Cornel, 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. 



 

 

56 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 125 
Alba Iulia, 30 mai 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 125/30 mai 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  acordarea unui ajutor individual de minimis pentru  
majorarea capitalului social la  Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA 

 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 30 mai 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea 
capitalului social la  Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de 
minimis pentru majorarea capitalului social la  Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA; 

- raportul de specialitate nr. 9467/10 mai 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 1511/4 aprilie 2019 Societatății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA înregistrată la 
registratura Consiliului Județean Alba cu nr.6872/04.04.2019; 

- studiul de oportunitate privind acordarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea 
capitalului social la  Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA; 

Luând în considerare: 
- avizul nr. 4913/8 mai 2019 al Consiliului Concurenței, înregistrat la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 9297/8 mai 2019,  referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării 
unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social al societății „Drumuri și Poduri 
Locale Alba” SA; 

- 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; 

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. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și 
pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările 
ulterioare; 
  - Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;  

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 acordarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social 
la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, conform anexei - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 
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Art. 2. (1) Capitalul social al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA se majorează cu 
suma de 928.000 lei, prin aport în numerar. 

               (2) Capitalul social total după majorarea prevăzută la alin. 1 va fi de 5.361.210 lei, 
împărțit în 536121 acțiuni nominative în valoare nominală de 10 lei fiecare. 

Art. 3. 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 aproba modificările Actului constitutiv al Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, în 
sensul majorării capitalului social conform prevederilor art. 2. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul  Direcției dezvoltare și bugete - 
Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

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, Societății „Drumuri și Poduri 
Locale Alba” SA, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Serviciului 
dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 126 
Alba Iulia, 30 mai 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 

http://www.cjalba.ro/
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                                                                            Anexa la Hotărârea  
 Consiliului Județean Alba nr. 126/30 mai  2019 

  
ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

                                       
                                                                                

  AJUTOR INDIVIDUAL DE MINIMIS  
PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL  

LA  SOCIETATEA „DRUMURI ȘI PODURI LOCALE ALBA” SA 
 
 
I. DISPOZIŢII GENERALE: 
 
Art. 1.  
(1) Prezentul act instituie un ajutor de minimis în beneficiul societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” 
SA, J01/23/1999, CIF RO4331392, cu sediul social în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 3, jud. Alba. 
 
(2) Acordarea ajutorului de minimis se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de 
minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și 108 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013 (denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 
1407/2013). 
 
(3) Prezenta procedură nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013. 
 
 
II. SCOPUL ŞI OBIECTIVUL PROCEDURII: 
 
Art. 2. Prin prezenta procedură se acordă un ajutor de minimis în scopul menținerii și dezvoltării 
activității economice a întreprinderii „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, în condițiile desfășurării 
unei activități mai puțin poluante, obiectivul fiind acela al dezvoltării în context regional a județului 
Alba. 
 
 
III. BAZA LEGALĂ: 
 
Art. 3.  Prezenta procedură este elaborată în conformitate cu:  
  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul 
ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, 
republicată, cu modificările ulterioare, 
  Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;  
  Hotărârea Consiliului Județean nr.75 din 28 decembrie 1998, privind reorganizarea Regiei 
Autonome “Drumuri și Poduri Locale Alba”, în societate comercială; 
 
IV. DEFINIŢII: 
 
Art. 4. În sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel: 
e) întreprindere  - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de 
modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia; din această categorie fac parte și 
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lucrătorii care desfășoară o activitate independentă, întreprinderile familiale, precum și parteneriatele 
sau asociațiile care desfășoară, în mod regulat, o activitate economică; 
f) activitate economică – orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o 
piață; 
g) întreprindere unică – conceptul include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre 
relațiile următoare:  
 

(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei 
alte întreprinderi;  
(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;  
(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în 
temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din 
contractul de societate sau din statutul acesteia;  
(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează 
singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea 
drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. 

 
Întreprinderile care întrețin, prin una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la 
punctele (i) - (iv), sunt considerate ”întreprinderi unice”. 
 
h) domeniu de activitate - activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător clasificației activităților 
din economia națională (codului CAEN) - relevantă pentru scopurile prezentei proceduri; 
i) furnizorul ajutorului individual de minimis – Județul Alba; 
j) administratorul ajutorului individual de minimis – Consiliul Județean Alba; 
 
V. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE: 
 
Art. 5. Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură, beneficiarul trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
 
1. să nu fi fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de 
Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat / de minimis sau; în cazul 
în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată; 
2. valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani 
consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare 
acordate în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 
de euro;  
3. plafonul de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și 
indiferent dacă ajutorul acordat este finanțat în totalitate sau parțial din resurse comunitare. 
 
VI. ACORDAREA AJUTORULUI INDIVIDUAL DE MINIMIS: 
 
Art. 6. 
(1) Ajutorul individual de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia 
de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care 
ajutorul de minimis este plătit. 
 
(2) Ajutorul se acordă beneficiarului în limita sumei reprezentată de pragul de minimis, prin majorarea 
capitalului social al societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA cu suma de 928.000 de lei.  
 
(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii pe o perioadă de trei 
ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile 
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prezentei proceduri, depăşeşte pragul de 200.000 de euro, echivalent în lei, solicitantul nu poate 
beneficia de prevederile prezentei proceduri, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu 
depăşeşte acest plafon. 
 
Art. 7.  
(1) Pentru a beneficia de finanţare în cadrul acestei proceduri, beneficiarul va depune declarații, pe 
propria răspundere, privind: 
 
-   ajutoarele de minimis primite de întreprinderea în acest an fiscal şi în ultimii doi ani fiscali (fie din 
surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare); 
-  eventuale alte ajutoare de stat primite anterior pentru aceleași costuri eligibile ca cele finanțate de 
prezenta schemă; 
-   faptul că nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de 
Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat / de minimis sau, în cazul 
în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată; 
-  beneficiarul nu este în stare de insolvenţă, nu are afacerile administrate de un judecător sindic, nu are 
nicio restricţie asupra activităţii comerciale, nu este subiectul unor aranjamente între creditori, sau nu se 
află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege; 
-  reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de către nicio 
instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale; 
-  reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false. 
 
Aspectele anterior menționate pot fi incluse într-o unică declarație, asumată de către beneficiar, pe 
propria răspundere a acestuia. 
 
(2) Administratorul ajutorului va verifica respectarea tuturor condițiilor de eligibilitate specificate în 
prezenta procedură. 
 
(3) Administratorul ajutorului va verifica dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau 
de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile. 
 
(4) Administratorul ajutorului va acorda ajutorul individual de minimis după ce va verifica faptul că 
suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea pe parcursul unei perioade de trei ani 
fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse 
comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 de euro, echivalent în lei. 
 
 
VII. DURATA MĂSURII: 
 
Art. 8.  
(1) În cadrul prezentei proceduri, ajutorul se va acorda după adoptarea acesteia prin Hotărâre a 
Consiliului Județean Alba. 
 
(2) Plata ajutorului acordat în baza prezentei proceduri se va efectua până cel târziu la data de 
31.12.2019.  
 
VII. BUGETUL ACTULUI DE ACORDARE A AJUTORULUI DE MINIMIS: 
 
Art. 9.  Valoarea maximă totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei proceduri 
este de 195.000 euro, respectiv 928.000 lei.  
 
IX. REGULI PRIVIND TRANSPARENȚA 
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Art. 10. Prezenta procedură de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul furnizorului 
www.cjalba.ro 
 
X. REGULI PRIVIND MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA AJUTORULUI DE MINIMIS: 
 
Art. 11. Raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis acordat în baza prezentei proceduri se face în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile 
naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței 
nr. 21/2006, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus 
în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, sau al oricărei reglementări care le 
modifică/completează. 
 
Art. 12.  
(1) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează, pentru o perioadă de 10 ani de la data la care ultima 
alocare specifică a fost acordată toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor 
impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.  
  
(2) Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să păstreze, pentru o perioadă de minim 10 ani fiscali de 
la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în 
cadrul prezentei proceduri și să transmită furnizorului / administratorului acesteia sau Consiliului 
Concurenței, în termenele stabilite de aceștia, toate informațiile necesare pentru derularea procedurilor 
naționale și comunitare în domeniul ajutorului de stat. 
 
 
Art. 13.  
(1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutorul individual de minimis acordat, aflat în 
derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta 
procedură sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv. 
  
(2) Furnizorul dispune recuperarea ajutorului în cazul în care condițiile de acordare a ajutorului nu au 
fost respectate de beneficiar. 

 
(3) Ajutorul individual de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă, 
datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale. 

 
(4) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1589/2015 
de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. 

 
(5) Deciziile furnizorului de recuperare a ajutorului individual de minimis se transmit Consiliului 
Concurenței, spre informare, în termen de 5 zile de la data adoptării. 

 
Art. 14. Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul 
Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe 
care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei proceduri 
de ajutor de minimis. 

 
Art. 15. Administratorul prezentei proceduri are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor 
de minimis, în formatul şi în termenul solicitat de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în 
vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului. 
 
Art. 16 
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(1) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut 
de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat1, toate datele şi informaţiile 
necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional. 
 
(2) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului individual de minimis, 
acesta va transmite valori estimative. 

 
(3) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se 
raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare. 
 
(4) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul 
Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să deruleze o acțiune de 
control la beneficiarul ajutorului individual de minimis. Echipa de control a Consiliului Concurenței va 
fi însoțită de reprezentanții furnizorului. 
 
(5) În cazul în care furnizorul nu implementează măsurile ce se impun pentru respectarea legislației în 
domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurenței emite decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor 
de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenței reprezintă titlu executoriu. 
 
Art. 17. Furnizorul va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezenta procedură în termen 
de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 al O.U.G nr. 77/2014 privind procedurile 
naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței 
nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Art. 18 .  
 
(1) Furnizorul sau, după caz, administratorul ajutorului de minimis are obligația, conform prevederilor 
art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui 
Consiliului Concurenței nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate 
în România (RegAS) datele și informațiile referitoare la prezenta procedură de minimis într-un termen 
de maxim 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a acesteia. 
(2) Contractul de finanțare, actul de acordare a ajutorului, plățile, obligațiile de recuperare a ajutorului și 
rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei proceduri, se vor încărca în RegAS în 
termen de maxim 7 (șapte) zile de la data semnării contractului / actului sau a publicării acestora în 
Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de 
recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligații. 
  

                                                           
1 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului 
Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul Ursaleș Traian Nicolae împotriva 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 112/25 aprilie 2019 privind încetarea de drept, înainte de 
expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean 

 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 30 mai 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul Ursaleș 
Traian Nicolae împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 112/25 aprilie 2019 privind încetarea 
de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată 
de domnul Ursaleș Traian Nicolae împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 112/25 aprilie 
2019 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
județean;   
 - raportul de specialitate nr. 10117/20 mai 2019 al Direcției juridică și administrație publică; 
 - plângerea prealabilă (recurs grațios în contencios administrativ) formulată de domnul Ursaleș 
Traian Nicolae împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 112/25 aprilie 2019 privind încetarea 
de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, înregistrată la 
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 9225/8 mai 2019.  
 Luând în considerare: 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 112/25 aprilie 2019 privind încetarea de 
drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean; 
 - 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 6 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, aart. 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; 

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. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 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; 
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- 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;  

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 respinge plângerea prealabilă (recurs grațios în contencios administrativ) 

formulată de domnul Ursaleș Traian Nicolae, domiciliat în comuna Meteș, sat Presaca Ampoiului,  nr. 
112, județul Alba, privind nelegalitatea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.112/25 aprilie 2019 
privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, ca 
fiind neîntemeiată şi nefondată, pentru următoarele motive: 

- textul art. 9 alin. 2 lit. b din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,  cu 
modificările și completările ulterioare nu face distincţie cu privire la situaţiile de incompatibilitate şi nu 
face trimitere expres numai la prevederile „art. 30 alin. 1 din Legea nr. 215/2001” - invocat de domnul 
Ursaleș Traian Nicolae (textul invocat are un alt conţinut, iar cazurile enumerate în solicitare fac parţial 
obiectul art. 88 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei); 

- textul art. 25 alin. 5 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 nu poate fi reţinut întrucât pe de o parte nu se încadrează în situaţiile 
expres reglementate, iar pe de altă parte, decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este executorie 
începând cu data de 19 februarie 2019, textul fiind introdus prin Legea nr. 54 din 20 martie 2019, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 222 din 21 martie 2019) .  

- au fost respectate prevederile 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, starea de incompatibilitate fiind sancţionată 
„conform reglementărilor aplicabile demnităţii funcţiei”, respectiv 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;     

- în speţă sunt incidente prevederile tezei ultime a art. 25 alin. 2 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 (omis a fi citat de domnul Ursaleș Traian 
Nicolae: „În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării 
stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicţia de 3 ani operează potrivit legii, de la 
data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive şi irevocabile a 
hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unui conflict de interese sau a unei stări de 
incompatibilitate” şi ale Deciziei 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, 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); 

- decizia nr. 773/19 februarie 2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este executorie de la data 
pronunţării, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă; 

Art. 2. Se menţine ca fiind oportună şi adoptată cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 112/25 aprilie 2019 privind încetarea de drept, înainte de 
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expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Ursaleș Traian Nicolae,  
întrucât, prin Raportul de evaluare din anul 2014 luna 06 ziua 19 al Inspecției de Integritate, înregistrat 
sub nr. 25460/G/II/19.06.2014, rămas definitiv prin Decizia nr.773/19.02.2019 pronunțată de Înalta 
Curtea de Casație și Justiție și comunicat Consiliului Județean Alba cu adresa nr. 9781/G/II/03.04.2019, 
a fost constatată starea de incompatibilitate în care s-a aflat 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, 
Direcției juridică și administrație publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 127 
Alba Iulia, 30 mai 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică a Judeţului Alba, 

concesionate către Societatea Comercială APA–CTTA  S.A. Alba, ca urmare a realizării unor 
lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare 

 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 30 mai 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică 
a Judeţului Alba, concesionate către Societatea Comercială APA–CTTA  S.A. Alba, ca urmare a 
realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor 
bunuri proprietate publică a Judeţului Alba, concesionate către Societatea Comercială APA–CTTA  
S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, 
Dezvoltare; 

- raportul de specialitate nr. 8038/18 aprilie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitările Asociaţiei APA ALBA nr. 75/5 februarie 2019 şi nr. 133/20 martie 2019, 
înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5714/22 martie 2019 şi respectiv nr. 5711/22 
martie 2019. 

- procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 745/31 ianuarie 2019, nr. 751/31 
ianuarie 2019 şi nr. 510/22 ianuarie 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. 91 alin. 1 lit. f din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- art. 3 alin. 3 și art. 18 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 861 alin. 3 şi art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare); 
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;  
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;  
- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al statului și unităților administrativ-teritoriale aprobate prin H.G. nr. 1031/1999; 
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 modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile - proprietate publică a 
Judeţului Alba, concesionate către S.C. APA CTTA S.A., ca urmare a realizării unor lucrări de 
investiţii, după cum urmează: 

- pentru bunul imobil „Construcţii şi teren aferent Staţiei de tratare a apei Săsciori- Sebeşel 
Q=1.000 l/s”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 142 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, de la valoarea de 12.820.511,98 lei la valoarea de 13.138.597,69 lei; 

- pentru bunul imobil „Construcții și teren aferent Stației de tratare a apei Petrești Q=870 l/s”, 
cuprins la poziţia cu nr. crt. 95 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Alba, de la valoarea de 7.410.515,20 lei la valoarea de 7.963.110,16 lei; 

- pentru bunul imobil „Aducţiune apă brută de la Captarea Centralei Hidroelectrice Săsciori până 
la Staţia de tratare a apei Petreşti şi până la Staţia de tratare a apei Săsciori-Sebeşel,  inclusiv 
construcţiile auxiliare aferente (cămine, traversări de râuri, văi, subtraversări de râuri şi căi ferate)” 
cuprins la poziţia cu nr. crt. 110 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Alba, de la valoarea de 4.735.898,00 lei la valoarea de 4.981.094,68 lei; 

- pentru bunul imobil „Conductă de aducţiune Alba Iulia – Staţia de pompare Galda de Jos  
(Staţia de reclorinare), inclusiv construcţiile auxiliare aferente (cămine, traversări de râuri, văi, 
subtraversări de râuri şi căi ferate)” cuprins la poziţia cu nr. crt. 144 în Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, de la valoarea de 3.472.479,71 lei la valoarea de 
3.547.438,59 lei; 

- pentru bunul imobil „Construcţii şi teren aferent Staţiei de pompare Ocna Mureş” cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 124 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, de la 
valoarea de 457.611,59 lei la valoarea de 487.677,21 lei; 

- pentru bunul imobil „Construcţii şi teren aferent Staţiei de pompare Galda de Jos” cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 100 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, de la 
valoarea de  445.380,98 lei la valoarea de 477.684,86 lei; 

- pentru bunul imobil „Conductă de aducţiune Staţia de tratare a apei Săsciori-Sebeşel- Alba 
Iulia, inclusiv construcţiile auxiliare aferente (cămine, traversări de râuri, văi, subtraversări de râuri şi 
căi ferate)” cuprins la poziţia cu nr. crt. 143 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, de la valoarea de 4.788.271,33 lei la valoarea de 4.863.809,85 lei. 

   Art. 2. Bunurile imobile identificate la art. 1 din prezenta hotărâre, cuprinse în Anexa nr. 2 a 
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-
12770/2008, vor avea următoarele valori de inventar: 

- la poziţia cu nr. crt. 44 - Stație de tratare a apei Sasciori - Sebesel (Q = 1000l/s), valoarea de 
11.499.738,32 lei; 

- la poziţia cu nr. crt. 5-  Statia de tratare a apei Petresti (Q = 870 l/s), valoarea de 7.415.026,27 
lei; 

- la poziţia cu nr. crt. 21 - Aducțiune apă brută de la captarea Centrala Hidroelectrica Sasciori 
pana la Statia de tratare Petresti (existenta) si la Statia de tratare Sasciori (in executie) inclusiv 
constructiile si instalatiile anexe aferente (camine, traversari de rauri, vai, subt), valoarea de 
4.981.094,68 lei; 

- la poziţia cu nr. crt. 10 -  Conducta de aductiune Alba Iulia – statie de pompare Galda de Jos, 
inclusiv constructiile auxiliare (camine, traversari de rauri, vai, subtraversari de rauri si CF) si teren 
aferent S=180 mp , valoarea de 3.547.438,59 lei; 

- la poziţia cu nr. crt. 35-  Stație de pompe Ocna Mureș, valoarea de 469.894,45 lei, 
- la poziţia cu nr. crt. 11 - Stație de repompare Galda de Jos, valoarea de 458.060,82 lei, 
- la poziţia cu nr. crt. 7 -  Conducta de aducțiune stație de tratare Săsciori - Alba Iulia, inclusiv 

construcțiile auxiliare (camine, traversari de rauri, vai, subtraversari de rauri si CF) si teren aferent 
S=210 mp, valoarea de 4.863.809,85 lei. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „APA ALBA”, S.C.  APA–CTTA S.A Alba,  Direcției juridică şi administraţie publică, 
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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. 128 
Alba Iulia, 30 mai 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la 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 30 mai 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. 10300/22 mai 2019 al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 2269/21 mai 2019 a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA cu privire la 
aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2018  și a propunerii de 
acoperire a pierderii contabile aferente anului financiar 2018, înregistrată la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 10289/21 mai 2019;   

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; 

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 şi 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; 
- pnct. 423 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 

situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
1802/2014 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 situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2018 și acoperirea 
pierderii contabile aferente anului financiar 2018, din rezervele constituite din profitul anilor precedenți. 

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. 
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Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății „Drumuri şi Poduri 
Locale Alba” SA, doamnei Paraschiva HORVAT,  Direcției juridică și relații publice, 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. 129 
Alba Iulia, 30 mai 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea art. 2 al Hotărârii  Consiliul Judeţean Alba nr. 101/24 iunie 2010 privind 

aprobarea asocierii Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei 
Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureș și pe Târnave” 

 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 30 mai 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliul Judeţean Alba nr. 
101/24 iunie 2010 privind aprobarea asocierii Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea 
constituirii Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureș și pe Târnave”; 

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

- raportul de specialitate nr. 10369 din 22 mai 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
            Luând în considerare prevederile: 

-  Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 101/24 iunie 2010 privind aprobarea asocierii 
Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Acțiune 
Locală „Pe Mureș și pe Târnave”;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 60/23 februarie 2017 pentru modificarea art.2 al 
Hotărârii Consiliul Judeţean Alba nr. 101/24 iunie 2010 privind aprobarea asocierii Județului Alba 
prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureș și 
pe Târnave”; 

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. 11-14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. c din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 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. I. Prevederile art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 101/24 iunie 2010 privind 
aprobarea asocierii Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei 
Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureș și pe Târnave”, astfel cum au fost modificate prin Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 60/23 februarie 2017, se modifică urmând a avea următorul conţinut: 

„Art. 2. Se desemnează doamna RUS Gabriela Nicoleta - consilier superior în cadrul Direcției 
de dezvoltare și buget - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă, în calitate de  
reprezentant al Județului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei  Grupul de Acțiune Locală «Pe Mureș 
și pe Târnave». ” 
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   Art. II. Preşedintele Consiliul Judeţean Alba, prin Direcția de dezvoltare și bugete din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.    

Art. III. 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, Asociaţiei Grupul de Acțiune 
Locală „Pe Mureș și pe Târnave”, doamnei Rus Gabriela Nicoleta, Direcției juridică și administraţie 
publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 130 
Alba Iulia, 30 mai 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
  

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

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării 

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

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

 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 30 mai 2019; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în 
vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea 
finanțării acestuia  în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte 
POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7regiuni, cod SMIS 124866; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Extindere, 
Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență 
Alba Iulia”, în vederea finanțării acestuia  în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, 
Apelul de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7regiuni, cod SMIS 124866; 

- raportul de specialitate  nr. 10326 din 22 mai 2019  al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, la proiectul de hotărâre privind aprobarea   
Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al 
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte  POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7regiuni, cod SMIS 
124866;                                                                           

Ţinând cont de prevederile: 
- Strategiei de dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014-2020; 
- Programului Operaţional Regional 2014-2020, Ghidul solicitantului – Condiţii generale 

pentru accesarea fondurilor; 
- Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, 

Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiţii 8.1.-Investiții în 
infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, 
reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin 
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1- Creșterea accesibilității 
serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate,   
Operaţiunea A - Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7Regiuni, Cod apel POR/266/8; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 
turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate 
nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

- O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare ; 
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- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 aprobate prin HG 
nr.93/2016, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 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 Proiectul „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea finanțării acestuia 
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, 
Obiectiv specific 8.1, Operaţiunea A – Ambulatorii, Apelul de proiecte nr. 
POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7Regiuni, cod SMIS 124866.  

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea 
Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în cuantum de 
10.700.749,99   lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 10.700.749,99 lei și valoarea totală 
neeligibilă de 0 lei.   

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în Proiect a Județului Alba, reprezentând achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 
cuantum de 214.015,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului  „Extindere, Modernizare și Dotare în 
vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”. 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului  
„Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean 
de Urgență Alba Iulia”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul 
local al Județului Alba. 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării Proiectului în condițiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din 
bugetul propriu al corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției. 

Art. 6. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion Dumitrel, să 
semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT - Județul Alba și al Partenerului 
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. 

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Președintele Consiliului Județean Alba, prin 
intermediul Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba.                                                                         
 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, Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Alba Iulia, Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete  din cadrul aparatul  
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
Nr. 131 
Alba Iulia, 30 mai 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 28 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            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 instituirii de restricții temporare parțiale de circulație 

pe drumul județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - 
Secăşel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - 

Cetatea de Baltă - limita Judeţul Mureş 
 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 30 mai 2019; 
 Luând în dezbatere:  
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație 
pe drumul județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăsel - 
Cergau Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Tarnavei - Sona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - 
limita Județul Mures; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții 
temporare parțiale de circulație pe drumul județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja 
- Berghin - Colibi - Secăsel - Cergau Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Tarnavei - Sona - Jidvei - 
Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita Județul Mures; 

      - raportul de specialitate nr. 10613/24 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 
            - adresa nr. 57107/21 mai 2019 a Inspectoratului de Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliției 
Rutiere Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 10492/23 mai 2019; 

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

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 1 lit. f  și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 12 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 

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

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

şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-  H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
aprobat prin H.G. nr. 1391/2006  cu modificările și completările ulterioare; 
           În temeiul  art. 97 și art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,  
republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se aprobă instituirea de restricții temporare parțiale de circulație, pentru vehiculele cu 
masa totală mai mare de 7,5 to, în data de 2 iunie 2019, pe drumul județean DJ 107: Alba Iulia 
(DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăsel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 
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Lunca Tarnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita Județul Mureș, pe sectorul de 
drum cuprins între limita Judeţul Mureş - Blaj conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

Art. 3. Primarul municipiului Blaj și primarii comunelor Cetatea de Baltă, Jidvei, Sâncel și Șona 
vor aduce la cunoștința publică pentru locuitorii unităților administrativ teritoriale Blaj, Cetatea de 
Baltă, Jidvei, Sâncel și Șona conținutul 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 Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Ministerului Transporturilor, 
Inspectoratului Județean de Poliție Alba - Serviciul Rutier, Consiliului local şi primarului municipiului 
Blaj, Consiliului local şi primarului comunei Cetatea de Baltă, Consiliului local şi primarului comunei 
Jidvei, Consiliului local şi primarului comunei Sâncel, Consiliului local şi primarului comunei Şona, 
Direcţiei juridică şi administrație publică şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 132 
Alba Iulia, 30 mai 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba  nr. 132/30 mai 2019 

 
 
                                                                         

DRUMUL JUDEȚEAN ASUPRA CĂRUIA  
SE INSTITUIE RESTRICȚIE TEMPORARĂ, PARȚIALĂ, DE CIRCULAȚIE 

 
 

 Perioada de aplicare a restricțiilor: 2 iunie 2019. 
 

Semnalizare: la limita judeţelor Mureş şi Alba pe sensul de mers către Blaj, se va instala 
indicatorul rutier de formă rotundă indicativ C18 cu semnificația: 

• Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de 7,5 to 
 

 Informarea privind restricțiile impuse: vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe site-ul 
www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, și vor fi comunicate Inspectoratului de Poliție Județean 
Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba și  Ministerului Transporturilor; 
  

Drumul pe care se vor impune restricții pentru vehiculelor având masa mai mare de 7,5 to: pe DJ 
107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăsel - Cergau Mare - Veza - 
Blaj - Sâncel - Lunca Tarnavei - Sona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita Județul Mureș, pe 
sectorul de drum cuprins între limită judeţul Mureş – Blaj. 

 
Excepții. Pot circula fără restricții pe acest sector de drum următoarele categorii de vehicule: 
a.) cele destinate intervențiilor la avariile drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare care aparțin 

administratorilor acestor rețele; 
b.) cele destinate tractării autovehiculelor avariate, înzăpezite, abandonate sau staționate 

neregulamentar; 
c.) cele destinate pregătirii și examinării candidaților care solicită obținerea permisului de 

conducere; 
d.) cele aparținând Companiei Naționale Poșta Română S.A., precum și ale agenților economici 

care fac servicii de expediții și curierat; 
e.) cele aparținând societăților de salubrizare; 
f.) cele aparținând instituțiilor publice (serviciilor de ambulanță, protecției civile, poliției, 

jandarmeriei, poliției de frontieră, Ministerului Apărarii Naționale, Ministerului Justiției - Direcția 
Generală a Penitenciarelor, Ministerului Public și unităților speciale ale S.R.I. şi S.P.P., aflate în 
misiune, etc); 

g.) cele care transportă produse alimentare; 
h.) cele care efectuează intervenții Transgaz și Distrigaz; 
i.) cele care efectueză transport rutier de mărfuri periculoase, în condițiile legii. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reorganizării Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 30 mai 2019; 
 Luând în dezbatere:  
 - proiectul de hotărâre privind reorganizarea Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Centrului de Cultură 
„Augustin Bena” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 10731/28 mai 2019 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 1043 din 27 mai 2019 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba înregistrată 
la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 10700 din 27 mai 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. 4 Educație, cultură, 
tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 alin. 1 lit. a şi art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare; 
- Ordinului nr. 2193 din 17 martie 2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale; 
- Ordinului nr. 600 din 20 aprilie 2018 al Secretarului General al Guvernului României 

privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 
  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 reorganizarea Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. 
Art. 2. Se aprobă Organigrama Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, urmând să aibă 

structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 3. Se aprobă Statul de funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, urmând să 

aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 4. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba, urmând să aibă conținutul prevăzut în anexa nr. 3 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art. 5. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 277/25 octombrie 2018 și Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 203/26 iulie 2018 își încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Modificarea raporturilor de muncă ale angajaţilor Centrului de Cultură „Augustin Bena” 
Alba se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Art. 7. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Centrului de Cultură 
„Augustin Bena” Alba va duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 



 

 

80 

 Art. 8. 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, Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, Administratorului public al 
judeţului Alba, Direcţiei juridică administraţie publică, Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 133 
Alba Iulia, 30 mai 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

Anexa nr. 2 la Hotărârea 
 Consiliului Judeţean Alba nr. 133/30 mai 2019 

 
 

STAT DE FUNCȚII 
CENTRUL DE CULTURĂ ,,AUGUSTIN BENA” 

 
 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Nivelul 
studiilor 

Număr 
posturi 

1 Contabil şef gr. II S 1 
COMPARTIMENTUL  FINANCIAR - CONTABIL 

2-4 Inspector de specialitate gr. IA S 3 
5 Referent tr. I M 1 

SERVICIUL ADMINISTRARE, PROMOVARE ȘI VALORIFICARE A 
PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR CULTURAL-ARTISTICE 

6 Șef serviciu gr. I S 1 
Compartimentul Administrativ 

7 Referent de specialitate gr. I S 1 
8-9 Îngrijitor G/M 2 

Compartimentul Promovare și valorificare 
10 Referent gr. I S 1 
11 Grafician gr. I S 1 
12 Secretar PR gr. I S 1 

Compartimentul Scenotehnică 
13 Referent tr. I M 1 
14 Șofer I M 1 
15 Producător delegat gr. I S 1 
SERVICIUL CERCETARE, CONSERVARE ȘI VALORIFICARE PATRIMONIU 

CULTURAL MATERIAL ȘI IMATERIAL 
Compartimentul Etnografie și Folclor românesc 

16 Referent gr. IA S 1 
17 Operator imagine tr. I ½ normă M 0,5 

Compartimentul Minorități Naționale 
18 Documentarist gr. I S 1 

SERVICIUL ȘCOALA DE ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI ,,AUGUSTIN BENA” 
19 Şef serviciu gr. I S 1 

Compartimentul Arte tradiționale 
20-21 Instructor tr. II M 2 

22 Instructor tr. II ½ normă M 0,5 
Compartimentul Arte vizuale 
23-24 Expert gr. I S 2 

25 Instructor tr. III M 1 
Compartimentul Muzică 

26 Expert gr. I S 1 
27 Expert gr. II S 1 
28 Expert gr. II ½ normă S 0,5 

Compartimentul Dans 
29 Expert gr. II S 1 
SERVICIUL ANSAMBLUL FOLCLORIC „AUGUSTIN BENA” A JUDEȚULUI 
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ALBA 
30 Şef serviciu gr. I S 1 

Compartimentul Orchestră 
31-33 Artist instrumentist gr. IA S 3 

34 Artist instrumentist gr. IA - acordeon S  1 
35 Artist instrumentist gr. IA - braci S  1 

36-37 Artist instrumentist gr. I S 2 
38-40 Solist instrumentist tr. I M 3 

Compartimentul Soliști vocali 
41-42 Solist vocal gr. IA S 2 
43-46 Solist vocal tr. I M 4 

SERVICIUL FANFARA „AUGUSTIN BENA” A JUDEȚULUI ALBA 
47 Şef serviciu gr. I S 1 

48-51 Artist instrumentist gr. IA (4 posturi cu ½ normă) S 2 
52 Artist instrumentist gr. IA (trompetă) - ½ normă S 0,5 
53 Artist instrumentist gr. I - ½ normă S 0,5 
54 Artist instrumentist gr. II - ½ normă S 0,5 

55-59 Instrumentist tr. I (5 posturi cu ½ normă) M 2,5 
60 Instrumentist tr. III -  ½ normă M 0,5 

COMPARTIMENTUL ORCHESTRA DE CAMERĂ „AUGUSTIN BENA” A 
JUDEȚULUI ALBA 

61 Concert maestru gr. IA S 1 
62-63 Artist instrumentist gr. II S 2 

64 Solist instrumentist tr. III M 1 
TOTAL 56 

 
 
 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
                       Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
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Anexa nr. 3 la Hotărârea 
  Consiliului Judeţean Alba nr. 133/30 mai 2019  

                                                                                                         
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  
AL CENTRULUI DE CULTURĂ ,,AUGUSTIN BENA” 

 
CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art. 1. Prezentul regulament stabileşte normele de organizare şi funcţionare ale Centrului de Cultură 
,,Augustin Bena”, denumit în continuare Centrul; 
Art. 2. Centrul este un aşezământ cultural, instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate 
juridică;  
            Art. 3. Centrul funcţionează ca instituţie publică în subordinea Consiliului Judeţean Alba,  
care-i asigură baza materială şi resursele materiale necesare, potrivit responsabilităţilor ce-i revin prin 
lege; 
Art. 4. Misiunea Centrului este de promovare a culturii şi artei naţionale şi universale şi organizarea de 
cursuri teoretice şi practice necesare formării continue în domeniul artelor şi meşteşugurilor;  
Art. 5. Instituţia are titulatura de Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” şi are sediul în Județul Alba, 
Municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2. Instituţia a fost înfiinţată la 1 octombrie 2007 prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 105/2007, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată, cu 
modificări şi completări ulterioare de Legea nr. 143/2007. 
 
 CAPITOLUL II - SCOPUL, PRINCIPIILE ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 
Art. 6. (1) Centrul a fost înfiinţat cu scopul de a oferi produse şi servicii culturale ca elemente ale 
dezvoltării şi regenerării sociale a comunităţilor;  
             (2) Prin activităţile desfăşurate, Centrul asigură conservarea, promovarea şi valorificarea 
culturii, formarea continuă în domeniul artelor şi meşteşugurilor tradiţionale şi activităţi culturale 
pentru petrecerea timpului liber; 
Art. 7. Centrul îşi desfăşoară activitatea respectând: 
- Dreptul de acces la viaţa culturală 
- Dreptul de participare la viaţa culturală 
- Dreptul la respectul identităţii culturale 
- Dreptul fiecărei persoane, indiferent de naţionalitate, etnie, sex, religie, orientare politică sau 
situaţie socială, de a se identifica cu o comunitate culturală 
- Dreptul de acces la Patrimoniul Cultural Naţional 
- Dreptul la protecţia activităţilor creatoare 
- Dreptul la protecţia proprietăţii intelectuale 
- Dreptul la educaţie, inclusiv la educaţia artistică şi la educarea prin și pentru artă 
- Dreptul de a desfăşura în mod liber activităţi culturale, inclusiv dreptul la mobilitate a 
creatorilor, a artiştilor şi a creaţiilor lor. 
Art. 8. Obiectivele principale ale activităţii Centrului sunt: 
4. Organizarea activităţilor de promovare a culturii şi artei naţionale şi universale de dezvoltare şi 
afirmare a responsabilităţilor creatoare ale locuitorilor judeţului Alba în domeniile cultural - artistice şi 
recreativ-distractive; 
5. Oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale 
comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală, precum 
și atragerea de vizitatori și turiști din țară și străinătate prin punerea în valoare a patrimoniului cultural; 
6. Oferirea de servicii culturale şi activităţi de promovare a turismului cultural sau de petrecere a 
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timpului liber menite să satisfacă nevoile comunităţii şi să crească gradul de participare al cetăţenilor la 
viaţa culturală; 
7. Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii 
tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial; 
8. Organizarea de cursuri de formare continuă, teoretice şi practice, necesare formării deprinderilor 
artistice şi a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale, în afara sistemelor formale de educaţie; 
9. Păstrarea tradiţiei şi creaţiei populare ca fenomen viu şi tezaurizarea ca document cultural; 
10. Dezvoltarea culturii contemporane şi valorificarea ei în viaţa culturală prin diferite forme de 
exprimare artistică; 
11. Promovarea bunurilor culturale tradiţionale sau contemporane şi integrarea lor ca marcă a 
identităţii etno-culturale, în circuitul naţional şi internaţional de valori; 
12. Perfecţionarea metodică a activităţii aşezămintelor culturale în domeniile de activitate solicitate; 
13. Realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio şi video pentru integrarea în 
circuitul naţional de valori şi pentru participarea la întâlniri între specialişti şi publicarea lor în 
publicaţii şi cărţi de specialitate; 
14. Dezvoltarea de schimburi culturale, parteneriate, etc. prin intermediul cărora să fie valorificate 
creațiile centrului la nivel național și internațional. 
Art. 9. (1) Centrul îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe şi proiecte elaborate în concordanţă cu 
strategia educativ formativă şi culturală a judeţului Alba; 
    (2) Pentru realizarea activităţilor specifice din programe şi proiecte, Centrul poate 
colabora cu instituţii publice, ONG-uri, persoane fizice şi juridice de drept public sau privat etc. 
Art. 10. Centrul poate înfiinţa secţii și puncte de lucru în afara sediului, pe raza administrativ-teritorială 
a judeţului Alba, în parteneriat cu consiliile locale sau cu alţi parteneri locali. 
Art. 11. (1) În cadrul Centrului se organizează şi funcţionează: Editura Centrului de Cultură 
„Augustin Bena”, Editura muzicală a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, Casa de discuri 
,,Augustin Bena” și Centrul de excelență în fotografie ,,Samoilă Mârza” 
a.) Editura Centrului de Cultuă ,Augustin Bena” este o structură funcțională din cadrul instituției 
care promovează cultura scrisă din Județul Alba și vine în sprijinul dezvoltării imaginii instituției. 
Investește resurse financiare în producția de carte, își promovează și distribuie produsele pentru a se 
adresa unui număr cât mai mare de beneficiari direcți și indirecți. Editura îndeplinește următoarele 
funcții: de marketing (cunoașterea pieții de carte, achiziția manuscriselor, promovarea aparițiilor), de 
producție (redactare, tehnoredactare, design, tipar sau pregătirea edițiilor digitale), comercială (difuzare 
și vânzare), economică (finanțarea activității). În același timp, îndeplinește și funcțiile socio-culturale 
specifice mijloacelor de comunicare în masă: de informare, de interpretare, de coagulare socială, de 
culturalizare și de divertisment. La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul editurii vor 
contribui angajații instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului.  
b.) Editura muzicală a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” este o structură funcțională din 
cadrul instituției înființată cu scopul promovării lucrărilor de specialitate din domeniul Muzică: partituri 
muzicale, metode de studiu de specialitate (partiturile reprezintă notația muzicală ce cuprinde toate 
părțile vocilor sau ale instrumentelor, astfel dispuse pe portativ încât să poată fi urmărite concomitent) 
și vine în sprijinul dezvoltării imaginii instituției. Prin înființarea de desfășurarea activității editurii 
muzicale, lucrările de specialitate publicate vor utiliza codul ISMN, cod internațional standardizat de 
identificare a publicațiilor muzicale. Sistemul ISMN este aplicat în peste 73 de țări. Activitatea ISMN 
este administrată la nivel mondial de către Agenția Internațională ISMN cu sediul în Berlin, iar la nivel 
național de către Centrul Național ISMN, parte a Centrului Național ISBN-ISSN-CIP din cadrul 
Bibliotecii Naționale a României. La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul editurii 
muzicale vor contribui angajații instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului.  
c,) Casa de discuri ,,Augustin Bena” este o structură funcțională din cadrul instituției care editează, 
promovează, conservă și valorifică înregistrările audio și video din Județul Alba, din domeniile de 
activitate specifice (muzică, artă tradițională etc.) și vine în sprijinul dezvoltării imaginii instituției. La 
atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul casei de discuri vor contribui angajații instituției, 
conform atribuțiilor specificate în fișele postului.    
d.) Centrul de excelență în fotografie ,,Samoilă Mârza” este o structură funcțională înființată cu 
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scopul oferirii unei platforme de excelență fotografilor de pe plan local, național și internațional, în 
vederea conservării și promovării diverselor tehnici de fotografiere și a produselor artistice rezultate. 
Centrul de excelență în fotografie ,,Samoilă Mârza”, pentru atingerea scopului propus: elaborează 
programe de educație diferențiată, în colaborare cu specialiști din învățământul universitar și 
preuniversitar; asigură anual constituirea și funcționarea grupelor de excelență; asigură organizarea și 
funcționarea arhivei foto proprii; elaborează programe și proiecte în vederea asigurării resurselor 
materiale, informaționale și financiare necesare desfășurării activității și asigură implementarea 
acestora; elaborează și asigură implementarea unor programe și proiecte în parteneriat cu diverse 
instituții din țară și din străinătate, cu organizații neguvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul 
îmbunătățirii condițiilor și resurselor necesare educării și atingerii scopului propus la cel mai înalt nivel; 
dezvoltă programe proprii și organizează tabere de creație, seminarii, master-class-uri, conferințe, studii 
de specialitate etc. care au ca temă activitățile specifice centrului de excelență. La atingerea scopului și 
obiectivelor propuse în cadrul centrului de excelență în fotografie ,,Samoilă Mârza” vor contribui 
specialiștii instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului, precum și specialiști 
colaboratori, din domeniul artei fotografice, din țară și din străinătate.   
(2) În cadrul Serviciului Cercetare, conservare și valorificare Patrimoniu Cultural material și imaterial 
se organizează şi funcţionează Sistemul de certificare a calității produselor și serviciilor culturale 
tradiționale. 
a.) Sistemul de certificare a calității produselor și serviciilor culturale tradiționale este activitatea 
profesională a instituției, independentă, organizată la nivelul Județului Alba, cu rol consultativ de 
specialitate, în vederea determinării, verificării și atestării scrise a conformității calității unui produs 
și/sau serviciu cultural tradițional, prin confirmarea autenticității caracteristicilor acestora, în 
comparație cu anumite caracteristici prestabilite. Marca de certificare va fi forma distinctivă de 
recunoaștere a evaluării calității (un simbol distinctiv aplicat pe un produs sau pe materialele 
promoționale/de promovare ale unui serviciu cultural tradițional, care a fost certificat privind 
conformitatea sa cu un anumit referențial). La atingerea scopului și obiectivelor propuse în cadrul 
Sistemului de certificare a calității produselor și serviciilor culturale tradiționale vor contribui 
specialiștii instituției, conform atribuțiilor specificate în fișele postului, precum și specialiști cu 
recunoaștere națională din domeniul artelor tradiționale.   
 

CAPITOLUL III - COMPETENŢE ŞI ATRIBUŢII 
 
Art. 12. Pentru îndeplinirea acestor obiective, Centrul exercită, prin personalul său, următoarele 
atribuţii: 
1. Duce la îndeplinire programul anual de activităţi aprobat de Consiliul Judeţean Alba; 
2. Iniţiază măsuri stimulative pentru protecţia valorilor culturale şi ale artelor, având competenţa 
de a organiza concursuri, festivaluri sau alte forme de spectacol şi de a acorda premii, distincţii şi alte 
stimulente, în conformitate cu legile şi normele în vigoare; 
3. Asigură asistenţă metodică de specialitate şi de documentare aşezămintelor culturale în 
activitatea de stimulare şi valorificare a tradiţiei populare cât şi altor instituţii, societăţi şi organizaţii cu 
preocupări în domeniu;  
4. Dezvoltă parteneriate cu instituţii şi centre ştiinţifice din ţară şi străinătate în vederea 
conservării, arhivării şi promovării culturii tradiţionale;  
5. Încurajează dezvoltarea culturii contemporane prin promovarea tinerilor compozitori, artişti 
plastici  şi scriitori; 
6. Desfăşoară activităţi de culegere, editare, publicare şi difuzare a materialelor ştiinţifice specifice 
domeniilor de activitate ale Centrului; 
7. Arhivează colecţii de documente, fotografii, şi altele în vederea constituirii fondului CDI pentru 
documentare în domeniile de activitate ale Centrului; 
8. Contribuie la formarea artiştilor şi a meşterilor populari şi la atestarea lor prin cursuri de 
formare; 
9. Iniţiază şi realizează programe culturale, ştiinţifice şi artistice în domeniul culturii naţionale şi 
universale pentru valorificarea patrimoniului cultural şi promovarea lui în circuitul naţional şi 
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internaţional de valori; 
10. Promovează genuri artistice diverse şi artiştii locali, naţionali, internaţionali de valoare, în 
judeţul Alba;  
11. Desfășoară concursuri cu premii (concursuri artistice, de educație culturală și artistică etc.) în 
concortanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al instituției și în concordanță cu programul 
anual de activități aprobat de Consiliul Județean Alba; 
12. Organizează și participă la tabere de creație artistică. 
Art. 13. În îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor, Centrul colaborează cu instituţii şi centre ştiinţifice 
de profil, instituţii de învăţământ superior, instituţii de cult, muzee etnografice şi de artă, uniuni de 
creaţie, instituţii profesioniste de artă, şcoli şi licee, fundaţii şi societăţi culturale, publicaţii şi edituri, 
mijloace de comunicare în masă şi altele. 
Art. 14. Activitatea Centrului se materializează în : 
a) Educaţia în şi prin cultură şi formarea continuă în domeniul artelor şi meşteşugurilor; 
b) Activitate de consiliere şi de acordare de asistenţă de specialitate în domeniile artei şi culturii; 
c) Valorificarea culturii locale, naţionale şi internaţionale prin concursuri, expoziţii, gale, tabere, 
rezidențe artistice, saloane, târguri, spectacole, festivaluri, sărbători, colocvii, simpozioane, saloane, 
aniversări, omagieri, schimburi de experienţă, culturale, ştiinţifice, turnee şi alte acţiuni de stimulare şi 
promovare a creativităţii în toate genurile artei şi a creaţiei artistice;   
d) Publicarea de monografii, culegeri, antologii, albume, fonograme, videograme şi alte lucrări de 
profil; 
e) Protecţia şi promovarea valorilor autentice ale culturii şi artelor, combaterea poluării şi 
degradării acestora, promovarea turismului cultural de interes;  
f) Conservarea, culegerea şi cercetarea în domeniul culturii, al creaţiei tradiţionale şi 
contemporane, în vederea constituirii CDI, a organizării de sesiuni ştiinţifice, simpozioane, colocvii, 
saloane, expoziţii şi alte acţiuni de valorificare publică a acestora. 
 

CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ,  
CONDUCEREA ŞI PERSONALUL 

 
Art. 15. Centrul este structurat, conform organigramei şi statului de funcţii aprobat de către ordonatorul 
de credite, astfel: 
(1) Manager; 
(2) Contabil şef; 
(3) Compartimentul Financiar – Contabil 
(4) Serviciul Administrare, promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural – artistice cu 
compartimentele: 1) Administrativ, 2) Promovare și valorificare, 3) Scenotehnică; 
(5) Serviciul Cercetare, conservare și valorificare Patrimoniu cultural material și imaterial cu  
compartimentele: 1) Etnografie și Folclor românesc; 2) Minorități Naționale. 
(6) Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena” cu compartimentele: 1) Arte tradiționale, 
2) Arte vizuale, 3) Muzică, 4) Dans. 
(7) Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba cu compartimentele: 1) Orchestră, 
2) Soliști vocali; 
(8) Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba; 
(9) Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba. 
Art. 16. (1) Conducerea Centrului este asigurată de un manager, conform prevederilor Contractului de 
management încheiat cu ordonatorul de credite - Consiliul Judeţean Alba; 
   (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a managerului se face prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, 
în condiţiile legii. 
     (3) Managerul Centrului are următoarele atribuţii: 
a) Asigură implementarea proiectului managerial în Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” şi 
prezintă anual sau la cererea autorităţii raportul de activitate; 
b) Asigură dezvoltarea şi implementarea codului intern şi managerial referitor la organizare, 
managementul resurselor, etică, deontologie şi integritate; 
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c) Întocmeşte împreună cu contabilul şef proiectul de buget al centrului şi îl înaintează spre avizare 
Consiliului Administrativ; 
d) Decide, în calitate de ordonator de credite, împreună cu contabilul şef asupra modului de 
utilizare al bugetului centrului şi răspunde împreună cu contabilul şef de execuţia bugetului de venituri 
şi cheltuieli; 
e) Propune spre avizare Consiliului Administrativ calendarul manifestărilor cultural-artistice și 
științifice și planul de școlarizare; 
f) Propune spre avizare Consiliului Administrativ nivelul taxelor școlare, nivelul tarifelor pentru 
prestațiile culturale realizate și sursele altor venituri; 
g) Propune spre aprobare Consiliului Administrativ criterii pentru reducerea totală sau parțială a 
taxelor școlare pentru anumite secții sau pentru unele categorii de elevi; 
h) În colaborare cu Consiliul de specialitate, propune spre aprobare Consiliului Administrativ 
lucrări spre a fi editate, publicate și multiplicate sub egida editurii/editurii muzicale/casei de discuri a 
Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, în concordanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al 
instituției; 
i) Propune spre avizare Consiliului Administrativ modificarea organigramei, a statului de funcții și 
a regulamentului de organizare și funcționare ale instituției, supunându-le spre aprobare Consiliului 
Județean Alba; 
j) Întocmeşte Regulamentul de Organizare Internă al Centrului şi îl negociază cu reprezentanţii 
angajaţilor; 
k) Aprobă calificativele şi salariile anuale conform reglementărilor legale în vigoare; 
l) Aprobă participarea la manifestări cultural-artistice care nu au fost incluse în calendarul anual; 
m) Răspunde în fața Președintelui Consiliului Județean Alba și în fața Consiliului Județean Alba de 
respectarea regulamentului de organizare și funcționare al instituției și a altor norme legale în vigoare; 
n) Asigură perfecţionarea personalului instituţiei prin participarea acestuia la cursuri de 
perfecţionare şi specializare; 
o) Aprobă planificarea concediilor de odihnă; 
p) Aplică actele normative şi administrative în vigoare pentru buna desfăşurare a activităţii 
instituţiei; 
q) Emite decizii de angajare, de modificare şi de desfacere a contractelor de muncă, promovează, 
recompensează şi sancţionează conform normelor şi legilor în vigoare personalul din subordine; 
r) Elaborează și propune spre avizare Consiliului Administrativ strategiile și programele de 
activitate și coordonează îndeplinirea lor; 
s) Asigură conducerea operativă a instituţiei; 
t) Conduce şi îndrumă întreg personalul în punerea în practică a programelor şi proiectelor 
Centrului; 
u) Aprobă sau respinge cererea de cumul de funcţii sau colaborări, cu respectarea legislaţiei în 
vigoare; 
v) Încheie acte juridice şi aprobă eliberarea actelor de către Centru în limitele de competenţă 
stabilite prin contractul de management; 
w) Reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii; 
x) Răspunde de implementarea Codului controlului intern/managerial; 
y) Ia orice alte măsuri pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii în limitele 
prevăzute de lege; 
z) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către autoritatea coordonatoare şi răspunde pentru 
modul de realizare a acestora; 
aa) În absenţa managerului, Centrul este condus de o persoană din cadrul instituţiei, desemnată de 
manager prin decizie scrisă. 
(4)  În exercitarea atribuţiilor sale managerul emite decizii. 
(5) Managerul este asistat în activitatea sa de următoarele structuri interne: 
a) Un Consiliu administrativ numit prin decizia managerului instituţiei, având următoarea 
componenţă: manager, contabil şef, reprezentantul salariaţilor, şefii serviciilor din instituţie, un 
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reprezentant din partea ordonatorului principal de credite. Consiliul administrativ are următoarele 
atribuţii: 
− Avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, proiectul organigramei și a statului de 
funcții și îl propune spre aprobare ordonatorului principal de credite; 
− Avizează proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului și îl propune spre 
aprobare ordonatorului principal de credite; 
− Analizează și propune măsuri de formare, specializare și perfecționare al personalului; 
− Avizează proiectul de Program anual al activităților culturale finanțate de autoritate (calendarul 
manifestărilor cultural-artistice și științifice), precum și planul de școlarizare și îl propune spre aprobare 
ordonatorului principal de credite; 
− Aprobă Regulamentul intern, la propunerea managerului; 
− Avizează reducerea totală sau parțială a taxelor școlare pentru anumite secții sau pentru unele 
categorii de elevi și o propune spre aprobare ordonatorului principal de credite; 
− Aprobă proiectul programului de funcționare al instituției; 
− Aprobă regulamentele de organizare și funcționare a taberelor de creație realizate înspațiile 
proprii și în alte spații; 
− Aprobă regulamentele de organizare, desfășurare și premiere ale concursurilor cuprinse în cadrul 
Programului anual de activități; 
− Aprobă editarea, publicarea și multiplicarea de lucrări sub egida Editurii Centrului de Cultură 
,,Augustin Bena”, a Editurii Muzicale a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” și a Casei de Discuri 
,,Augustin Bena”, în concordanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al instituției. 
− Aprobă forma și conținutul regulamentului intern de organizare și funcționare a Centrul de 
excelență în fotografie ,,Samoilă Mârza” și a Sistemul de certificare a calității produselor și serviciilor 
culturale tradiționale; 
− Îndeplinește și alte atribuții conform legii. 
 b) Un Consiliu de specialitate cu rol consultativ, constituit prin decizie a managerului, având în 
componenţă cel puţin 5 membri, specialiști de profil din instituţie şi din afara acesteia: manager, 
reprezentantul salariaţilor, şefii serviciilor din instituţie, reprezentanţi ai personalului de specialitate din 
instituţie, un reprezentant din partea ordonatorului principal de credite, reprezentanţi ai societăţii civile, 
reprezentanţi din mass-media locală, reprezentanţi din partea partenerilor, alte personalităţi culturale şi 
ştiinţifice. Consiliul de specialitate are următoarele atribuţii: 
− Propune proiecte şi programe;  
− Propune realizarea unor servicii culturale care să satisfacă nevoile comunităţii; 
− Propune modalităţi de conservare şi promovare a culturii tradiţionale; 
− Propune şi asigură consultanţă de specialitate pentru editarea publicaţiilor de specialitate ale 
centrului; 
− Propune modalităţi de îmbunătăţire a modului de formare profesională şi educaţie permanentă;  
− Propune diversificarea ofertei culturale şi de educaţie permanentă a Centrului; 
− Propune lucrări, din punct de vedere profesional, spre a fi editate, publicate și multiplicate sub 
egida Editurii Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, a Editurii Muzicale a Centrului de Cultură 
,,Augustin Bena” și a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, în concordanță cu scopul, principiile și 
obiectul de activitate al instituției; 
− Propune forma și conținutul regulamentelor de organizare și funcționare a taberelor de creație 
realizate în spațiile proprii și în alte spații; 
− Propune forma și conținutul regulamentelor de organizare, desfășurare și premiere ale 
concursurilor cuprinse în cadrul Programului anual de activități; 
− Propune forma și conținutul regulamentului intern de organizare și funcționare a Centrul de 
excelență în fotografie ,,Samoilă Mârza” și a Sistemul de certificare a calității produselor și serviciilor 
culturale tradiționale; 
− Propune realizarea unor parteneriate la nivel judeţean, naţional şi internaţional. 
Art. 17 Contabilul şef răspunde şi coordonează activitatea financiar-contabilă, de resurse umane şi 
salarizare şi de accesare şi gestionare programe şi proiecte a centrului şi are următoarele atribuţii: 
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- Întocmeşte situaţiile financiare ale instituţiei; 
- Exercită controlul financiar propriu prin viza de control financiar preventive propriu, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
- Propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a Centrului şi pentru buna 
pregătire a personalului din subordine; 
- Prezintă propuneri pentru întocmirea proiectului de buget; 
- Răspunde de execuţia bugetară, potrivit reglementărilor în vigoare, a bugetului de venituri şi 
cheltuieli; 
- Identifică şi pune în practică modalităţi de atragere de noi surse de finanţare extrabugetare în 
scopul realizării programelor Centrului; 
- Asigură buna gestionare a bugetului Centrului, accesarea şi administrarea judicioasă a bugetelor 
alocate pe programe şi proiecte; 
- Asigură buna organizare şi funcţionare a compartimentelor aflate în subordine; 
- Răspunde de întocmirea materialelor de analiză ce privesc activităţile pe care le conduce sau le 
coordonează; 
- Implementează şi actualizează Codul de control intern/managerial în serviciul pe care îl 
conduce; 
- Coordonează activitatea de inventariere a patrimoniului instituţiei şi răspunde de buna 
gospodărire şi administrare a resurselor materiale, tehnice şi umane; 
- Coordonează şi răspunde de aplicarea normelor privind sănătatea muncii, PSI şi protecţia 
muncii şi a implementării legislaţiei în vigoare, a regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 
regulamentului intern în Centru; 
- Propune directorului-manager atribuţiile personalului din subordine în vederea întocmirii fişelor 
posturilor respective; 
- Îndeplineşte orice alte sarcini venite în scris sau verbal din partea directorului-manager în 
conformitate cu prevederile legale; 
- În absenţa contabilului șef  atribuțiile sale se vor exercita de persoana desemnată de manager 
prin decizie scrisă. 
Art. 18 (1) Personalul Centrului se angajează cu contract individual de muncă, pe perioadă 
nedeterminată sau determinată, precum şi în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale 
pentru activitatea unor persoane care contribuie la punerea în practică a unor programe sau proiecte 
culturale; 
 (2) Încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată se face 
pe bază de concurs, în condiţiile legii; 
 (3) Prin excepţie de la prevederile alin.2, în cazul personalului încadrat pe perioadă determinată, 
pe durata desfăşurării unui program sau proiect, încheierea contractelor de muncă se poate face şi în 
mod direct, prin acordul părţilor; 
 (4) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi artistice, angajat cu contract individual de 
muncă, este încadrat şi salarizat în funcţie de pregătirea profesională, potrivit legislaţiei în vigoare, 
aplicabile personalului bugetar; 
 (5) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi de educaţie permanentă, angajat cu 
contract individual de muncă este încadrat şi salarizat în funcţie de pregătirea profesională, potrivit 
legislaţiei în vigoare aplicabile personalului bugetar din aşezămintele culturale; 
 (6) Pentru personalul didactic titular în unităţi de învăţământ preuniversitar sau universitar care 
desfăşoară activităţi de educaţie permanent, prin cumul, în cadrul Centrului, nivelul de salarizare se 
stabileşte conform prevederilor legale în vigoare. 
 

CAPITOLUL V - ATRIBUŢIILE SERVICIILOR ŞI COMPARTIMENTELOR 
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Art. 19 Compartimentul Financiar - Contabil 
• Asigură implementarea şi respectarea în Centru a Regulamentului de organizare şi funcţionare, 
Regulamentul Intern, eticii şi al Codului etic şi de conduită al personalului din Centru; 
• Întocmeşte documentele de resurse umane, PSI şi protecţia muncii şi orice alte documente 
necesare desfăşurării activităţii instituţiei; 
• Întocmeşte documentele de organizare a concursurilor de încadrare în muncă;  
• Aplică prevederile legale cu privire la încadrarea, salarizarea şi evaluarea personalului din 
Centru; 
• Răspunde de aplicarea corectă a prevederilor Codului Muncii şi a legilor şi regulamentelor în 
vigoare privind drepturile şi obligaţiile angajaţilor; 
• Calculează drepturile salariale conform pontajului, condicii de prezenţă, a studiilor şi vechimii, 
face anunţuri legate de trecerea la alte gradaţii sau alte venituri, întocmeşte statul de plată  şi fluturaşii 
salariaţilor; 
• Ţine evidenţa concediilor, învoirilor, pontajului, condicii de prezenţă şi a oricăror alte 
documente legate de activitatea salariaţilor; 
• Evidenţiază toate mişcările de personal şi le menţionează în rapoarte statistice specifice; 
• Întocmeşte, împreună cu managerul, bugetul de venituri şi cheltuieli asigurând adaptarea lui la 
realizarea acţiunilor specifice; 
• Întocmeşte statul de funcţii, organigrama, regulamentele şi orice alte documente solicitate de 
directorul-manager şi le prezintă acestuia; 
• Completează şi ţine la zi registrul electronic de evidenţă a salariaţilor; 
• Întocmeşte, actualizează şi păstrează dosarele personale ale angajaţilor; 
• Urmăreşte şi răspunde de respectarea statului de funcţii aprobat; 
• Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative a prezenţei la serviciu a 
personalului; 
• Efectuează procedurile prevăzute de lege pentru angajare, promovare, detaşare, acordare de 
grade profesionale, acordare de tranşe de vechime, dosare pensionare, încheiere, modificare, desfacere 
contracte de muncă, sancţiuni şi premieri, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 
• Întocmeşte graficul concediilor de odihnă; 
• Răspunde direct şi nemijlocit de încadrarea corectă a personalului având în vedere legislaţia în 
vigoare; 
• Aduce la cunoştinţa conducerii, periodic, problemele deosebite şi rezultatele activităţii 
propunând totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiei; 
• Face propuneri de modificare a fişelor posturilor, când situaţia o impune; 
• Asigură realizarea oricărei lucrări de planificare financiar bugetară la termenele şi în condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare; 
• Urmăreşte execuţia bugetară şi informează periodic conducerea cu privire la utilizarea 
judicioasă a alocaţiilor bugetare, în vederea luării de măsuri operative care să asigure realizarea 
nivelului prevederilor bugetare; 
• Ţine evidenţa contabilă a instituţiei conform reglementărilor în vigoare; 
• Exercită şi răspunde de controlul financiar preventiv;  
• Întocmeşte situaţiile financiare trimestriale, anuale şi asigură depunerea lor la termenele 
prevăzute; 
• Răspunde prin semnătură alături de directorul-manager în toate operaţiunile patrimoniale; 
• Asigură anual sau ori de câte ori situaţia o impune, efectuarea inventarierii patrimoniului şi 
casarea acestuia; 
• Asigură accesarea, gestionarea şi coordonarea financiară a proiectelor cu finanţare externă; 
• Asigură accesarea şi gestionarea bugetelor alocate programelor şi proiectelor; 
• Aduce la cunoştinţa conducerii problemele deosebite şi rezultatele activităţii, propunând 
totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii, 
• Elaborează documentaţiile financiare necesare pentru depunerea şi realizarea de proiecte 
culturale în cadrul programelor de finanţare nerambursabile existente; 
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• Întocmeşte pe baza strategiei, programelor de dezvoltare a activităţilor specifice din domeniul 
culturii şi a referatelor de necesitate emise de celelalte servicii şi compartimente, necesarul  anual de 
achiziţii; 
• Verifică proiectele, urmărind încadrarea acestora în prevederile bugetare legale;  
• Verifică bugetele alocate diferitelor tipuri de cheltuieli şi supune avizării conducerii instituţiei şi 
ordonatorului principal de credite devizele generale ale cheltuielilor respective; 
• Supune avizării conducerii instituţiei devizele generale ale investiţiilor ca urmare a rezultatelor 
de achiziţii publice pentru lucrările noi şi a celor modificate ca urmare a indexărilor legale cu încadrarea 
în limita valorică conform legislaţiei în vigoare, şi cu avizul prealabil al ordonatorului principal de 
credite; 
• Întocmeşte situaţii centralizatoare a necesarului de alocaţii bugetare cu privire la bugetul de 
venituri şi cheltuieli; 
• Centralizează toate datele legate de bugetul instituţiei, corelându-le cu datele din contabilitate 
pentru întocmirea bugetului viitor; 
• Asigură transmiterea către organul ierarhic superior a raportărilor cu privire la bugetul 
instituţiei; 
• Îşi însuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează obiectul de activitate specific şi instruieşte 
personalul Centrului cu privire la dispoziţiile legale existente şi prelucrează toate noutăţile din legislaţie 
referitoare la domeniul de activitate al angajaţilor Centrului; 
• Întocmeşte documentaţia cu privire la desfăşurarea procedurilor şi asigură derularea 
procedurilor, compară ofertele şi întocmeşte contractile; 
• Întocmeşte documentele necesare înscrierii cursanţilor la cursurile centrului şi documentele 
legate de cursuri şi finalizarea acestora; 
• Asigură evidenţa elevilor ce frecventează cursurile, întocmirea foilor matricole şi a tuturor 
celorlalte documente de studii şi eliberează documente de studii; 
• Colectează şi încasează taxele şcolare şi tarifele pentru realizarea unor spectacole şi prestări 
servicii sau pentru alt gen de manifestări cât şi tarifele pentru produsele valorificate de Centru;  
• Păstrează şi utilizează ştampilele şi sigiliile instituţiei; 
• Răspunde de întocmirea documentelor ce fac obiectul aprovizionării instituţiei cu resurse 
tehnice şi materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii şi asigurării condiţiilor optime de lucru; 
• Ţine evidenţa tehnico-operativă a obiectelor de inventar, mijloacelor fixe, materialelor, conform 
reglementărilor în vigoare; 
• Întocmeşte documentaţia cu privire la obiectele de inventar şi mijloacele fixe, uzate fizic şi 
moral şi propune demararea operaţiunilor de casare sau declasare; 
• Procură, în limitele necesarului aprobat, materialele administrativ-gospodăreşti, cu respectarea 
prevederilor legale privind achiziţiile publice; 
• Gestionează activele aflate în patrimonial instituţiei conform legislaţiei în vigoare; 
• Primeşte materialele care se aprovizionează, verifică cantităţile indicate în documentele care 
însoţesc şi controlează cât este posibil calitatea acestora; 
• Răspunde de depozitarea materialelor în bune condiţii pentru a se evita degradarea, respectându-
se şi normele de protecţia muncii şi PSI; 
• Răspunde de arhivarea documentelor şi de păstrarea arhivei în bune condiţii; 
• Răspunde de înregistrarea, organizarea şi păstrarea documentelor ce alcătuiesc arhiva instituţiei; 
• Organizează activităţile de registratură şi corespondenţă, primirea şi înregistrarea tuturor 
documentelor interne sau dinafara instituţiei, prezentarea acestora conducerii instituţiei pentru 
repartizare sau semnare, asigură distribuirea şi expedierea acestora; 
• Redactează, înregistrează şi expediază corespondenţa şi întocmeşte mapa managerului şi 
repartizează documentele în interiorul Centrului; 
• Întocmeşte fişa activităţii zilnice a autoturismelor aflate în dotarea Centrului, urmărind 
încadrarea consumului de carburanţi în normativul de cheltuieli ale instituţiilor publice; 
• Ţine evidenţa, întocmeşte şi verifică corectitudinea completării ordinelor de deplasare dispuse 
de manager; 
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• Verifică şi ţine evidenţa tuturor documentelor intrate sau ieşite din instituţie; 
• Ţine evidenţa delegaţiilor, foilor de drum şi orice alte documente necesare bunei desfăşurări a 
activităţii, cerute de şefii ierarhici superiori; 
• Organizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică; 
• Realizează și întocmește documentația cu privire la achiziții directe din catalogul electronic de 
achiziții publice;  
• Întocmeşte documentaţiile solicitate de Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice; 
• Îndeplineşte orice altă sarcină transmisă de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare; 
 
Art. 20 Serviciul administrare, promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural – 
artistice este format din compartimentele: 
 - Administrativ 
 - Promovare și valorificare 
- Scenotehnică 
 Serviciul are următoarele atribuții:  
Compartimentul Administrativ: 
• Redactează, înregistrează şi expediază corespondenţa, întocmeşte mapa managerului şi 
repartizează documentele în interiorul Centrului; 
• Planifică şi coordonează activităţile administrative, curăţenie, protocol, corespondenţă; 
• realizează zilnic revista presei şi întocmeşte dosarul cu evenimentele culturale apărute în presă; 
• verifică şi ia măsuri de completare a condicii de prezenţă şi completează fişa de pontaj a 
angajaţilor Centrului; 
• urmăreşte şi execută activitatea de exploatare şi reparare a mijloacelor de transport şi urmăreşte 
încadrarea în consumurile de combustibil normat al autoturismelor şi se ocupă de actele necesare 
parcului auto;   
• verifică instalaţiile din spaţiile Centrului, notează defectele şi întocmeşte referate de necesitate a 
materialelor pentru reparaţii; 
• organizează şi răspunde de întreţinerea şi curăţenia locurilor de muncă, a echipamentelor de 
birou, a spaţiului de desfăşurare a activităţii Centrului; 
• participă la derularea procedurilor de implementare în bune condiţii a proiectelor şi programelor 
Centrului; 
• participă la buna desfăşurare a tuturor etapelor de implementare a programelor şi proiectelor, 
• Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă cu 
prevederile legale. 
Compartimentul Promovare și valorificare: 
• participă la derularea procedurilor de implementare în bune condiţii a proiectelor şi programelor 
Centrului, 
• participă la buna desfăşurare a tuturor etapelor de implementare a programelor şi proiectelor, 
• se informează în permanenţă cu privire la accesarea fondurilor nerambursabile pentru domeniul 
cultural şi întocmeşte documentaţia necesară accesării acestor fonduri, 
• colaborează cu partenerii din ţară şi de peste hotare în vederea elaborării şi promovării de 
proiecte culturale în cadrul cărora Centrul este beneficiar sau partener, 
• iniţiază proiecte de promovare, conservare şi valorificare a Patrimoniului Cultural Naţional 
material şi imaterial, 
• îşi îmbunătăţeşte permanent pregătirea profesională şi nivelul de cunoştinţe de specialitate şi 
participă la cursuri de instruire, seminarii, perfecţionări, 
• organizează activităţi de promovare a serviciilor Centrului în vederea atragerii de venituri 
proprii, 
• realizarea materialelor publicitare necesare serviciilor şi compartimentelor din cadrul Centrului, 
• propune spre editare lucrări de specialitate, în format tipărit sau digital, cu scopul de a 
populariza cultura Judeţului Alba pe plan local, naţional şi internaţional, 
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• propune spre editare CD-uri şi DVD-uri cu produsele şi serviciile cultural-artistice ale instituţiei, 
în vederea atragerii de venituri proprii, promovarea şi valorificarea Patrimoniului Cultural Naţional, 
• întocmeşte programe de sală, comunicări, referate şi studii de specialitate în vederea valorificării 
lor pe plan naţional şi internaţional, 
• realizează arhiva instituţiei structurată pe domeniile foto, video, arhiva tipărită şi arhiva digitală, 
• redactează materiale de presă sau materiale informative pentru relaţia cu presa, 
• colaborează cu instituţii de profil din ţară şi de peste hotare, 
• aplică mijloace de cercetare sondaje, chestionare privind activitatea instituţiei, 
• asigură schimburile interinstituţionale în ceea ce priveşte publicaţiile de specialitate, 
• organizează activitatea curentă a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, a Editurii ,,Augustin Bena”, 
a Bibliotecii online ,,Augustin Bena”, precum şi a Mediatecii ,,Augustin Bena”, 
• organizează activitatea curentă a Centrului de excelență în fotografie ,,Samoilă Mârza”; 
• Realizează grafica materialelor de promovare necesare serviciilor şi compartimentelor din 
cadrul Centrului; 
• Asigură buna vizibilitate și promovare a serviciilor și produselor instituției în mediul online 
(site-uri web, rețele de socializare, aplicații android și IOS); 
• Realizează şi stochează informaţii pe hârtie, prin înregistrări foto, audio sau video sau pe orice 
alt tip de suport pentru arhivare şi promovare; 
• Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă cu 
prevederile legale. 
 
Compartimentul Scenotehnică: 
• participă la derularea procedurilor de implementare în bune condiţii a proiectelor şi programelor 
Centrului, 
• participă la buna desfăşurare a tuturor etapelor de implementare a programelor şi proiectelor, 
• îşi îmbunătăţeşte permanent pregătirea profesională şi nivelul de cunoştinţe de specialitate şi 
participă la cursuri de instruire, seminarii, perfecţionări, 
• organizează activităţi de promovare a serviciilor Centrului în vederea atragerii de venituri 
proprii, 
• colaborează cu instituţii de profil din ţară şi de peste hotare, 
• ia parte cu echipamentul de scenotehnică (scenă, sistem de sonorizare) la proiectele în care 
instituția are calitatea de organizator, coproducător, partener și/sau colaborator, 
• Realizează sonorizări indoor pentru evenimentele cultural-artistice proprii sau ale partenerilor, 
în colaborare cu celelalte servicii din instituție; 
• generează venituri proprii pentru instituție, prin prestarea de servicii autorizate, în baza taxelor 
și tarifelor aprobate de Consiliul Județean Alba, 
• răspunde de buna exploatare a echipamentelor de scenotehnică (scenă, sistem de sonorizare),  
• răspunde de buna exploatare a utilajelor, autoturismelor, autoutilitarelor, remorcilor etc. din 
dotarea instituției, utilizate la evenimentele cultural-artistice, 
• îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă cu 
prevederile legale. 
 
Art. 21 Serviciul Cercetare, conservare și valorificare Patrimoniu Cultural material și imaterial 
este compus din compartimentele:  
  - Compartimentul Etnografie și folclor românesc 
  - Compartimentul Minorități Naționale 
 Serviciul are următoarele atribuții: 
Compartimentul Etnografie și folclor românesc 
• evidenţa, clasarea, conservarea, restaurarea, protejarea şi punerea în valoare a bunurilor 
culturale; 
• coordonează activitatea de cercetare, evidenţă, conservare - restaurare şi punere în valoare a 
bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural national material și imaterial; 
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• propune activităţi şi programe de descoperire, cercetare, evidenţă, protejare şi punere în valoare 
a bunurilor culturale; 
• colaborează, în exercitarea atribuţiilor sale, cu asociaţiile de colecţionari, uniuni de creatori, 
instituţii şi organisme cu activitate în domeniu;  
• sprijină organizarea şi realizarea activitaţilor de promovare turistică a obiectivelor culturale din 
Județul Alba;  
• sprijină şi organizează congrese, colocvii, simpozioane şi alte acţiuni similare, în domeniul 
promovării patrimoniului cultural;  
• dezvoltă relaţii de colaborare cu organizaţii naţionale şi internaţionale cu activitate relevantă în 
domeniu.  
• elaborează strategii, programe şi proiecte în domeniul patrimoniului imaterial;  
• colaborează, în condiţiile legii, cu instituţii, organisme şi persoane cu atribuţii în domeniile 
patrimoniului imaterial, din ţară şi din străinătate;  
• propune şi după caz, iniţiază, lucrări ştiinţifice, în scopul asigurării accesului la informaţii de 
specialitate în domeniile patrimoniului cultural imaterial, cu sprijinul şi în colaborare cu alte instituţii, 
organe şi organisme competente, conform prevederilor legale în vigoare; 
• organizează activitatea Sistemului de certificare a calității produselor și serviciilor culturale 
tradiționale din Județul Alba; 
• îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă cu 
prevederile legale. 
Compartimentul Minorități Naționale 
• concepe, organizează şi propune spre aprobare realizarea unor programe, proiecte şi manifestări 
culturale privind cercetarea, salvarea, protecţia, conservarea, dezvoltarea şi valorificarea creaţiei 
culturale, lingvistice, ştiinţifice a minorităţilor naţionale din România;  
• iniţiază şi acordă sprijin de specialitate, direct sau în colaborare cu alte instituţii publice de 
cultură, cu alte instituţii specializate, cu organizaţii neguvernamentale sau colaboratori externi, pentru 
elaborarea unor studii, cercetări şi sinteze privind cultura minorităţilor etnice şi interferenţele culturale 
dintre cultura acestora şi cea română;  
• sprijină sau iniţiază organizarea de simpozioane, colocvii, mese rotunde, având ca temă cultura 
minorităţilor naţionale;  
• contribuie la asigurarea circulaţiei informaţiilor privind cultura minorităţilor naţionale şi la 
promovarea politicii de toleranţă prin intermediul mass-mediei, în cadrul proiectelor implementate;  
• sprijină, potrivit legii și regulamentelor de organizare și funcționare, publicarea revistelor de 
cultură, publicaţiile şi alte tipărituri în limbile minorităţilor naţionale, în scopul valorificării vieţii 
spirituale, a tradiţiilor şi creaţiilor culturale aparţinând minorităţilor naţionale;  
• încurajează şi sprijină, împreună cu serviciile/compartimentele din instituție, schimburile de 
informaţii între persoane fizice, instituţii de cultură şi organizaţii neguvernamentale aparţinând 
minorităţilor etnice, din Județul Alba, din ţară şi din străinătate;  
• iniţiază şi/sau acordă sprijin metodologic pentru organizarea unor programe, proiecte, acţiuni 
sau manifestări de etnocultură, arte vizuale, muzică, teatru etc, prin: cercetare de arhivă şi de teren, 
concursuri, festivaluri, spectacole, turnee artistice, tabere de creaţie, expoziţii, alte acţiuni de interes 
județean sau național pentru minorităţile naţionale;  
• iniţiază consultări cu uniunile reprezentative ale minorităţilor etnice în vederea cunoaşterii şi 
sprijinirii obiectivelor culturale ale acestora;  
• propune organizarea de aniversări, comemorări, cu rezonanţă județeană și/sau naţională/ 
internaţională a unor evenimente istorice şi a unor personalităţi marcante aparţinând culturii minorităţii 
naţionale;  
• sprijină pregătirea profesională a specialiştilor şi creatorilor cu prezenţă activă în viaţa culturală 
a minorităţilor naţionale prin asigurarea accesului acestora la diferite forme de perfecţionare, în ţară şi 
în străinătate;  
• îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă cu 
prevederile legale. 



 

 

96 

 
Art. 22 Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena” 
 (1) Este condus de un şef serviciu numit prin concurs organizat în conformitate cu prevederile 
legale. Acesta are următoarele responsabilităţi: 
• Propune spre aprobarea directorului-manager proiectul planului de şcolarizare cu cursurile de 
formare în domeniul artelor şi meşteşugurilor; 
• Coordonează şi răspunde de activitatea serviciului din subordine; 
• Implementează şi actualizează Codul de control intern/managerial în serviciul pe care îl 
conduce; 
• Face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii claselor de arte şi meşteşuguri şi pentru 
restructurarea sau diversificarea ofertei culturale în vederea revitalizării, păstrării şi stimulării 
procesului de creaţie în toate domeniile artistice şi a meşteşugurilor; 
• Asigură elaborarea şi punerea în practică a proiectelor şi programelor de activitate ale 
serviciului; 
• Fundamentează şi propune spre aprobare structura spectacolelor, repertoriul şi desfăşurătorul 
manifestărilor culturale pe care le coordonează; 
• Evaluează în scris fiecare proiect al serviciului pe care îl conduce; 
• Concepe grafice de interasistenţă, ore deschise, audiţii muzicale, vizionări de spectacole, 
expoziţii, comunicări şi referate;  
• Face propuneri cu privire la nivelul taxelor de şcolarizare şi a taxelor de înscriere şi urmăreşte 
încasarea efectivă a acestora; 
• Răspunde în termenele stabilite la sarcinile venite în scris sau verbal de la şefii ierarhici 
superiori; 
• Întocmeşte fişele posturilor personalului din subordine şi le supune spre aprobare directorului-
manager; 
• Evaluează personalul din subordine şi prezintă raportul de activitate anual sau de câte ori îi este 
solicitat de directorul-manager; 
• Accesează fonduri externe pentru proiectele şi programele serviciului pe care îl conduce; 
• Răspunde de resursele umane, materiale şi tehnice din serviciul pe care îl conduce; 
• Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la directorul-manager şi în 
concordanţă cu prevederile legale. 
(2) Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena” are în componență: 
- Compartimentul Arte tradiționale 
- Compartimentul Arte vizuale 
- Compartimentul Muzică 
- Compartimentul Dans 
și are următoarele atribuţii comune, cu aplicabilitate în domeniul de specialitate al fiecărui 
compartiment: 
• Organizează în parteneriat cu instituţii locale şi primării cursuri de formare şi perfecţionare în 
domeniul meşteşugurilor tradiţionale; 
• Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații; 
• Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în spațiile proprii 
și în alte spații; 
• Analizează şi stabileşte necesitatea deschiderii sau închiderii unor clase de meşteşuguri 
tradiţionale în funcţie de numărul de cursanţi şi de specificul zonei 
• Concepe şi organizează activitatea de predare la clasă; 
• Analizează şi stabileşte programele analitice de studiu, obligatorii pentru fiecare meşteşug în 
parte; 
• Propune şefilor ierarhic superiori programul de activităţi culturale pentru întregul an şcolar; 
• Asigură frecvenţa elevilor la cursuri şi la toate activităţile specifice şi plata taxelor şcolare, acolo 
unde este cazul; 
• Asigură desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ şi a examenelor anuale şi de 
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final de ciclu de învăţământ; 
• Realizează evidenţa documentelor şcolare, planuri de lecţii, încheierea situaţiei şcolare a 
elevilor, desfăşurarea activităţilor metodice planificate, întocmirea graficului prezenţei elevilor, etc.; 
• Asigură acordarea de atestate la finalizarea cursurilor, în domeniile în care s-au pregătit 
cursanţii; 
• Asigură condiţiile tehnice necesare desfăşurării spectacolelor; 
• Iniţiază proiecte de conservare şi promovare a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale; 
• Participă la toate acţiunile culturale organizate de instituţie şi la acţiuni de culegere şi arhivare a 
meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale; 
• Identifică şi atrage surse de finanţare pentru acţiunile culturale organizate; 
• Asigură îndrumarea metodologică a artiştilor din alte instituţii; 
• Iniţiază, organizează şi participă la acţiuni culturale  de nivel local, naţional şi internaţional 
specifice domeniului artelor; 
• Promovează cursanţii prin participarea la manifestări cultural-artistice;  
• Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de specialitate, 
manifestări cultural-artistice;  
• Îndeplineşte orice alte sarcini pe care conducerea instituţiei le trasează, cu respectarea legilor în 
vigoare. 
 
Art. 23 Serviciile şi compartimentele artistice: 
 Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba cu compartimentele: 1) 
Orchestră, 2) Soliști vocali, 
 Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba, 
 Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba 
 (1) Serviciile sunt conduse de câte un Șef Serviciu numit prin concurs organizat în baza legilor 
în vigoare, cu următoarele responsabilităţi: 
• coordonează şi răspunde de activitatea serviciului şi de repertoriul muzical abordat, atât din 
punct de vedere calitativ, cantitativ, cât şi a drepturilor de autor şi conexe, 
• elaborează şi ia parte la implementarea proiectelor şi programelor instituţiei, 
• întocmeşte fişele posturilor personalului din subordine şi le supune spre aprobare managerului, 
• propune nivelul de evaluare a personalului din subordine, 
• prezintă Raportul de activitate şi orice alte documente ori de câte ori sunt solicitate de manager, 
• fundamentează şi evaluează în scris fiecare proiect al serviciului pe care îl conduce, 
• identifică şi accesează împreună cu compartimentul de specialitate surse de finanţare pentru 
proiectele şi programele serviciului pe care îl conduce, 
• participă la schimburi culturale, ştiinţifice, artistice organizate de instituţii similare din ţară şi 
din străinătate, 
• iniţiază şi coordonează proiecte de parteneriat cu alte instituţii sau cu ONG-uri culturale, 
• iniţiază proiecte de educaţie artistică şi educaţie culturală a copiilor şi tinerilor din Judeţul Alba, 
• asigură îndrumarea metodologică a formaţiilor artistice din judeţ, 
• colaborează strâns cu celelalte servicii şi compartimente din instituţie, 
• răspunde de resursele umane şi materiale din serviciul pe care îl conduce, 
• îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager. 
 
 (2) Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba este compus din 
Compartimenul Orchestră și Compartimentul Soliști vocali. 
Serviciul are următoarele atribuţii comune, cu aplicabilitate pentru toți angajații din cele 2 
compartimente, fiecare în specialitatea sa (de exemplu: solist vocal, solist instrumentist taragot, artist 
instrumentist acordeon, artist instrumentist contrabas, artist instrumentist vioară etc.) 
• Descarcă de sarcină etno-folclorică - folclor muzical și literar, localităţile din Judeţul Alba, prin 
angajaţii proprii sau în parteneriat cu specialişti din ţară, 
• Iniţiază şi contribuie la derularea de proiecte de conservare şi promovare a culturii tradiţionale; 
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• Iniţiază, organizează şi participă la colaborări, schimburi culturale, ştiinţifice, artistice, 
organizate de instituţii de cultură din judeţ, ţară şi străinătate, 
• Iniţiază şi derulează proiecte cu caracter cultural-artistic, educativ, în organizare proprie sau în 
colaborare cu celelalte servicii şi compartimente, 
• Susţine iniţiative de experimentare a noi modalităţi de expresie artistică în strânsă corelare şi 
legătură cu programul minimal de acţiuni al Centrului, 
• Culege, valorifică şi pune în scenă material folcloric local şi naţional, românesc şi al etniilor din 
judeţul Alba, 
• Contribuie la producerea, editarea şi difuzarea de înregistrări video, precum şi alte produse 
culturale, 
• Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de specialitate; 
• Prestează servicii culturale publice în judeţ, în ţară şi în străinătate, 
• Participă la toate manifestările cultural-artistice organizate de instituţie, 
• Asigură acordarea asistenţei metodice şi de specialitate pentru activităţile desfăşurate în 
aşezămintele culturale din judeţ, pentru instructorii şi coordonatorii formaţiilor artistice de amatori sau 
pentru orice alte instituţii sau organizaţii de profil, 
• Organizează evenimente cultural-artistice de promovare a culturii şi de educaţie a tinerilor, 
• Întreţinerea curentă şi curăţirea echipamentului din dotare (costume, încălţăminte, instrumente, 
accesorii etc.), 
• Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații; 
• Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în spațiile proprii 
și în alte spații; 
• Îndeplineşte orice altă sarcină transmisă de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare. 
 (3) Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba are următoarele atribuţii: 
• Organizează şi susţine orice gen de manifestări culturale care duc la realizarea obiectivelor 
Centrului şi vizează activitatea compartimentului; 
• Organizează programe şi proiecte ce vizează concerte, spectacole educative, concursuri, cursuri 
de măiestrie şi ateliere muzicale, audiţii muzicale, seminarii, colocvii etc. de muzică de fanfară; 
• Realizează înregistrări audio-video în limita bugetului alocat sau prin atragerea de fonduri 
externe; 
• Iniţiază colaborări cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, cu instituţii publice, culte, 
ONG-uri, etc.;  
• Asigura buna organizare a activităţii de repetiţii şi concerte a fanfarei;  
• Se îngrijeşte şi răspunde de buna păstrare a partiturilor, cărţilor, broşurilor şi a altor materiale 
din dotarea fanfarei; 
• Propune achiziţionarea de materiale muzicale, partituri, cărţi, broşuri, necesare bunei desfăşurări 
a activităţii; 
• Editează şi multiplică partituri aflate în domeniul public în vederea realizării activităţii 
Centrului; 
• Realizează dosarul de proiect sau program pentru fiecare activitate culturală desfăşurată; 
• Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de specialitate; 
• Întreţinerea curentă şi curăţirea echipamentului din dotare (instrumente şi costume); 
• Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la conducerea instituţiei şi în 
concordanţă cu prevederile legale; 
 (4) Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba are 
următoarele atribuţii: 
• Organizează şi susţine concerte orchestral camerale, recitaluri de muzică de cameră, de muzică 
sacră şi orice gen de concerte care duc la realizarea obiectivelor Centrului; 
• Organizează programe şi proiecte ce vizează concerte, spectacole educative, concursuri, cursuri 
de măiestrie şi ateliere muzicale, audiţii muzicale, seminarii, colocvii etc.; 
• Realizează înregistrări audio-video în limita bugetului alocat sau prin atragerea de fonduri 
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externe; 
• Iniţiază colaborări cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, cu instituţii publice, culte, 
ONG-uri, etc.; 
• Colaborează şi participă la toate programele şi proiectele Centrului;  
• Propune lista de artişti colaboratori în vederea bunei desfăşurări a activităţii Centrului; 
• Asigură legătura şi comunicarea cu artiştii angajaţi şi cu artiştii colaboratori înaintea, în timpul 
şi la încheierea activităţilor; 
• Asigura buna organizare a activităţii de repetiţii şi concerte a orchestrei de cameră şi evaluează 
în scris fiecare proiect; 
• Se îngrijeşte şi răspunde de buna păstrare a partiturilor, cărţilor, broşurilor, materialelor de 
orchestră şi a altor material din dotare; 
• Propune achiziţionarea de materiale muzicale, partituri, cărţi, broşuri, necesare bunei desfăşurări 
a activităţii; 
• Editează şi multiplică partituri aflate în domeniul public în vederea realizării activităţii 
Centrului; 
• Realizează dosarul de proiect sau program pentru fiecare activitate culturală desfăşurată;  
• Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de specialitate; 
• Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la conducerea instituţiei şi în 
concordanţă cu prevederile legale. 
 
 

CAPITOLUL VI – PATRIMONIUL 
 

Art. 24 Patrimoniul Centrului este alcătuit din bunuri, mijloace fixe, obiecte de inventar aflate în 
proprietatea publică a judeţului Alba, pe care le gestionează potrivit legii. 
Art. 25 Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, sponsorizări, precum şi prin 
preluarea în regim de comodat, donaţie sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri, din partea unor 
instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau 
privat, a unor persoane fizice din ţară şi străinătate. 
Art. 26 Bunurile imobile aflate în administrare se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, 
conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie în vederea păstrării integrităţii 
acestora. 
Art. 27 Pentru funcţionarea în bune condiţii, Centrul poate dispune, în conformitate cu prevederile 
legale, de mijloace de transport, aparatură şi instrumentar pentru activitatea specifică, mijloace tehnice 
pentru imprimare şi multiplicare, costume şi instrumente pentru formaţii artistice. 
 

CAPITOLUL VII - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 
Art. 28 Centrul are buget propriu de venituri şi cheltuieli care se aprobă de Consiliul Judeţean Alba.  
Art. 29 Finanţarea se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul Consiliului 
Judeţean Alba, precum şi din alte surse potrivit O.U.G. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, actualizată. 
Art. 30 Ministerul Culturii, alte autorităţi publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale 
pot susţine material şi financiar realizarea de programe şi proiecte ale Centrului. 
Art. 31 Veniturile proprii realizate provin din:  
• Taxe încasate de la cursurile de formare şi educaţie permanentă; 
• Taxe de înscriere la cursuri de măiestrie şi la concursuri; 
• Prestări servicii artistice, culturale şi/sau de divertisment; 
• Bilete de intrare la evenimentele organizate, 
• Comercializarea de obiecte de artă, de artizanat, obiecte meşteşugăreşti, tipărituri şi imprimări 
pe orice fel de suport realizate în cadrul Centrului; 
• Alte activităţi ce se încadrează în obiectul de activitate al Centrului. 
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Art. 32 Veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru finanţarea proiectelor şi programelor cultural ale 
Centrului. 
 

CAPITOLUL VIII - DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 33 Regulamentul se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, eventualele modificări şi 
completări urmând aceeaşi procedură. 
Art.34(1) Salariaţii Centrului sunt obligaţi să cunoască şi să aplice prezentul Regulament; 
(2) După aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba, şefii de servicii sunt obligaţi să prezinte 
Regulamentul subalternilor din serviciul pe care-l conduc. 
Art. 35 Modificarea sau completarea Regulamentului se face ori de câte ori este nevoie. 
Art. 36 Urmare a aprobării Regulamentului, compartimentul Resurse Umane va actualiza fişele fiecărui 
post. 
Art. 37 Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale din domeniile de activitate 
specifice. 
Art. 38 Prezentul Regulament se aplică de la data aprobării lui de către Consiliul Judeţean Alba. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea transmiterii fără plată a Plăcilor omagiale achiziționate  

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

 
      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 30 mai 2019; 
 Luând în dezbatere:  
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a Plăcilor omagiale achiziționate 
de către Consiliul Județean Alba în cadrul acțiunilor destinate Sărbătoririi Centenarului Marii Uniri; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a 
Plăcilor omagiale achiziționate de către Consiliul Județean Alba în cadrul acțiunilor destinate 
Sărbătoririi Centenarului Marii Uniri; 

- raportul de specialitate nr. 10745/28 mai 2019 al Serviciului investiții, dezvoltare, promovare 
patrimonială și managementul instituțiilor de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba; 

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

Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. c, art. 121 alin. 1 și art. 121 alin. 2 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 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art. 1. Se aprobă transmiterea fără plată a Plăcilor omagiale achiziționate de către Consiliul 
Județean Alba în cadrul acțiunilor destinate Sărbătoririi Centenarului Marii Uniri către unitățile 
administrativ teritoriale din Județul Alba 
 Art. 2. Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor de 
cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va încheia Protocolul de 
predare - preluare cu fiecare unitate administrativ-teritorială din judeţul Alba conform anexei – parte 
integrantă a prezentei hotărâri, în termen de 60 de zile de la data adoptării hotărârii. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, dezvoltare, 
promovare patrimonială și managementul instituțiilor de cultură din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 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, Unităţilor Adminis trativ Teritoriale din judeţul Alba, Președintelui 
Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, 
Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor de cultură din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.     
 
                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
    PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
Nr. 134 
Alba Iulia, 30 mai 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA                 ROMÂNIA                                                                                                                    
JUDEȚUL ALBA             Municipiul, oraşul, comuna ……                                                            
CONSILIUL JUDEȚEAN                                                
Nr.                                                                   Nr. 

 
PROTOCOL DE PREDARE - PRELUARE 

Capitolul I - Părțile 
Art. 1. 
 UAT Judeţul Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr.1, telefon 

0258/813380, fax 0258/813325, cod fiscal 4562583, reprezentat prin domnul Ion DUMITREL, 
preşedinte, în calitate de parte care predă  

şi 
UAT ………….(denumirea unității administrativ - teritoriale), cu sediul .................., telefon,  

cod fiscal ......................, reprezentată prin .......................(numele), funcția ..................în calitate de 
parte care preia, 

se încheie prezentul protocol de predare - preluare 
Capitolul II – Obiectul protocolului de predare – preluare 

 Art. 2.  
Obiectul prezentului protocol de predare – preluare este predarea din partea UAT Județul Alba a 

unei plăci omagiale cu următoarele caracteristici: 
• Material: alamă 
• Dimensiuni: Lățime - 33 cm, Înălțime – 60 cm, Grosime – 3 mm 
• Personalizare prin gravare 
• Valoare de inventar:  2588,25 lei 

Și preluarea acesteia de către UAT ……………………………… 
Capitolul III – Obligațiile UAT …………….. 

 Art. 3. 
UAT ………………….are obligația de a păstra pe perioadă nedeterminată placa omagială, de a 

păstra destinația și funcțiunea inițială a acesteia.  
 Prezentul protocol de predare – predare s-a încheiat azi ………………………         
    UAT Județul Alba prin                                              UAT  
     Consiliul județean Alba     
             Preşedinte,      
        Ion DUMITREL 
 
    Administrator public                       
   Dan Mihai POPESCU                                                                                                  
 
      Director executiv       
  Marian Florin AITAI 
      
         Director executiv 
        Liliana NEGRUȚ 
  

               Șef serviciu, 
  Cornelia FĂGĂDAR       
            Vizat  
           CFPP,           
            Vizat, 
     Consilier juridic 
           Intocmit, 
     Aurora Petronela LUCA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  

„Amenajare trotuare și acces în localitatea Mihalț - Județul Alba”, din tronsonul de drum județean 
DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș, aflat în 

administrarea temporară a Comunei Mihalț 
 
 
 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 30 mai 2019; 
 Luând în dezbatere:  
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
„Amenajare trotuare și acces în localitatea Mihalț - Județul Alba”, din tronsonul de drum județean DJ 
107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș, aflat în administrarea 
temporară a Comunei Mihalț; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul „Amenajare trotuare și acces în localitatea Mihalț - Județul Alba”, din 
tronsonul de drum județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de 
Secaș, aflat în administrarea temporară a Comunei Mihalț; 

- raportul de specialitate nr. 10901  din 29 mai 2018 al Direcției gestionarea patrimoniului din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de : 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 94/12 aprilie 2019 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. 

- Contractul de administrare nr. 9899/3353/16.05.2019, încheiat între Consiliul Județean Alba și 
Consiliul local al comunei Mihalț prin care s-a predat în administrare temporară tronsonul din drum 
județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș, proprietate 
publică a Județului Alba, situat în intravilanul localității Mihalț, identificat astfel: tronson din DJ 107B 
situat între pozițiile kilometrice km 8+400 - 10+700, cu destinația de drum județean; 

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. b și lit. e din Legea nr. 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 indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare 

trotuare și acces în localitatea Mihalț - Județul Alba”, din tronsonul de drum județean DJ 107 B: DN 1 - 
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Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș, aflat în administrarea temporară a 
Comunei Mihalț, conform  anexei  - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcția gestionarea patrimoniului, Direcţia 
dezvoltare şi bugete și Direcția juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 
Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local al comunei 
Mihalț, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcției 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. 135 
Alba Iulia, 30 mai 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 31 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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Anexa  la Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr.  135/30 mai  2019 

 
 
 

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
 „Amenajare trotuare și acces în localitatea Mihalț - Județul Alba” 

 
 

Beneficiar: UAT Comuna Mihalț 
Proiectant: S.C. 2 GMG CONSTRUCT SRL 

 
1. Indicatori economici: 

- valoarea totală a investiţiei 576.770,900 lei, inclusiv TVA: 
 din care C+M 525.980 lei, inclusiv TVA. 

- durata de execuție estimată: 6 luni. 
 

2. Indicatori tehnici:  
- Se vor executa sanțuri: 

 trotuare; 
 sanțuri trapezoidale pereate; 
 podețe acces în curți. 

- Categoria funcțională: trotuare 
- clasă tehnică: V 
- Lățimea trotuarelor: 0,75 – 1,20 m 
- Lățimea acostamentelor: 2 x 0,50 m 
- Panta transversală este de 1.0% (pantă unică) și 4% la acostamente 
- Categoria de importanță C – lucrări de importanță normală, conform H.G nr. 766/1997 

 
 

                             CONTRASEMNEAZĂ 
     PREŞEDINTE,         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                         Ion DUMITREL                            Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind modificarea componenţei  Comisiei de negociere a valorilor 

 indicatorilor de performanţă a activităţii managerului  
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, pentru perioada 2019-2022 

 
 
 
  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
  Analizând referatul nr. 8789 din 2 mai 2019 al Compartimentului unităţi medicale, asistenţă 
socială şi învăţământ special  cu privire la modificarea componenţei Comisiei de negociere a valorilor 
indicatorilor de performanţă a activităţii managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,  
pentru perioada 2019-2022; 
  Luând în considerare prevederile: 
 - Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 5/8 ianuarie 2014 privind stabilirea 
criteriilor de performanţă specifici în baza cărora s-a  desfăşurat  negocierea contractelor de 
management şi aprobarea Regulamentului de evaluare a activităţii managerilor unităţilor medicale 
din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 
 -  Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 312/17 iulie  2018 privind 
constituirea Comisiei de negociere a valorilor indicatorilor de performanţă a activităţii managerului 
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

     -  Deciziei  nr. 8 din 17 iulie  2018 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia cu privire la  validarea rezultatelor concursului organizat pentru ocuparea funcției 
de manager la  Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată cu nr. 14487 din 17 iulie  2018 la 
registratura Consiliului Judeţean Alba; 
          - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 47/28 februarie 2019 privind aprobarea 
reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
 Ţinând cont de adresa nr. 6932/23 aprilie 2019 a managerului Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 8444/23 aprilie 2019; 

 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; 
 - art. 176 alin. 4 și alin. 7 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
 - Ordinului nr. 1384/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea modelului-cadru al 

contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului 
public, cu modificările şi completările ulterioare; 

      În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 
 

DISPOZIŢIE 
 

 Art. 1. Aprob modificarea componenţei Comisiei de negociere a valorilor indicatorilor de 
performanţă a activităţii managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,  pentru  perioada 
2019 – 2022, stabilită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 312/17 iulie  2018 
privind constituirea Comisiei de negociere a valorilor indicatorilor de performanţă a activităţii 
managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, urmând ca aceasta să fie constituită astfel: 
Președinte: Dumitru FULEA  - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 
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Membri:  Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administraţie  
      publică 
   Marian Florin AITAI - director executiv, Direcția dezvoltare si bugete 
   Horaţiu Zaharia SUCIU - şef birou, Biroul resurse umane 
Secretarul comisiei:  Luminiţa SÂNTIMBREAN - consilier superior, Direcția juridică și 
administrație publică - Compartimentul unităţi  medicale, asistenţă socială şi învăţământ special.  
  Art. 2. Comisia va renegocia cu managerul Spitalului  Judeţean de Urgenţă Alba Iulia valorile 
indicatorilor de performanţă, în conformitate și cu respectarea prevederilor Contractului de 
Management nr. 14828  din 23 iulie  2018. 
  Art. 3. Începând cu data emiterii prezentei dispoziţii prevederile art. 1 al Dispoziției 
Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 312/17 iulie 2018 privind constituirea Comisiei de 
negociere a valorilor indicatorilor de performanţă a activităţii managerului Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia  îşi încetează aplicabilitatea. 

 
Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului  Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, persoanelor 
nominalizate, Direcţiei juridică şi administraţie 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. 340 
Alba Iulia, 2 mai 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind modificarea componenţei  Comisiei de negociere  

a valorilor indicatorilor de performanţă a activităţii managerului  
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, pentru perioada 2019-2021 

 
 
 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
  Analizând referatul nr. 8788 din 2 mai 2019 al Compartimentului unităţi medicale, asistenţă 
socială şi învăţământ special  cu privire la modificarea componenţei Comisiei de negociere a valorilor 
indicatorilor de performanţă a activităţii managerului Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud pentru  
perioada 2019 – 2021; 
 Luând în considerare prevederile: 

      - Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 5/8 ianuarie 2014 privind stabilirea 
criteriilor de performanţă specifici în baza cărora s-a  desfăşurat  negocierea contractelor de 
management şi aprobarea Regulamentului de evaluare a activităţii managerilor unităţilor medicale 
din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 
 - Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 21/5 februarie 2018 privind 
constituirea Comisiei de negociere a valorilor indicatorilor de performanţă a activităţii managerului 
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 

     -  Hotărârii nr. 1 din 2 februarie 2018 a Consiliului de administraţie al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Aiud cu privire la  validarea rezultatelor concursului organizat pentru ocuparea 
funcției de manager la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud,  înregistrată cu nr. 2182  din 2 februarie 
2018 la registratura Consiliului Judeţean Alba; 
          - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 47/28 februarie 2019 privind aprobarea 
reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
           Ținând cont de adresa nr. 1172/2 mai 2019 a managerului Spitalului de Pneumoftiziologie 
Aiud, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8754/2 mai 2019; 

 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; 
 - art. 176 alin. 4 și alin. 7 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
 - Ordinului nr. 1384/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea modelului-cadru al 

contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului 
public, cu modificările şi completările ulterioare; 

      În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 
 

DISPOZIŢIE 
 
 Art. 1. Aprob modificarea  Comisiei de negociere a valorilor indicatorilor de performanţă a 
activităţii managerului Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud pentru  perioada 2019 – 2021, stabilită 
prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 21/5 februarie 2018 privind constituirea 
Comisiei de negociere a valorilor indicatorilor de performanţă a activităţii managerului Spitalului de 
Pneumoftiziologie Aiud, urmând ca aceasta să fie constituită astfel: 
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Președinte: Dumitru FULEA  - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 
Membri:  Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administraţie  
      publică 
   Marian Florin AITAI - director executiv, Direcția dezvoltare si bugete 
   Horaţiu Zaharia SUCIU - şef birou, Biroul resurse umane 
Secretarul comisiei:  Luminiţa SÂNTIMBREAN - consilier superior, Direcția juridică și 
administrație publică - Compartimentul unităţi  medicale, asistenţă socială şi învăţământ special.  
 Art. 2. Comisia va renegocia  cu managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, valorile 
indicatorilor de performanţă, în conformitate și cu respectarea prevederilor Contractului de 
Management nr. 2589 din 8 februarie 2018. 
 Art. 3. Începând cu data emiterii prezentei dispoziţii prevederile art. 1 al Dispoziției 
Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 21/5 februarie 2018 privind constituirea Comisiei de 
negociere a valorilor indicatorilor de performanţă a activităţii managerului Spitalului de 
Pneumoftiziologie Aiud  îşi încetează aplicabilitatea. 

 
Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, persoanelor nominalizate, 
Direcţiei juridică şi administraţie 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. 341 
Alba Iulia, 2 mai 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 
privind nominalizarea secretarului judeţului Alba în componenţa   

Comisiei de delimitare a comunei Ceru Băcăinţi din judeţul Alba cu oraşul Geoagiu din judeţul 
Hunedoara, aflate pe limita de judeţ şi desemnarea funcţionarilor publici  

care vor asigura secretariatul acestei comisii 
 

    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând referatul nr. 9361/9 mai 2019 al Compartimentului control managerial intern; 
 Luând în considerare solicitarea nr. 7048/G/SC/8 mai 2019 a Prefectului judeţului Alba 
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9285/8 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; 
  - pnct. 4.2.51 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general aprobate prin 
Ordinul administraţiei şi internelor nr. 534 din 1 octombrie 2001, 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 constituirii Comisiei de delimitare a comunei Ceru Băcăinţi din judeţul 
Alba cu oraşul Geoagiu din judeţul Hunedoara, aflate pe limita de judeţ, nominalizez în componenţa 
comisiei pe domnul Vasile BUMBU - secretarul judeţului Alba. 

Art. 2.  Secretariatul comisiei va fi asigurat de: 
domnul Viorel LUCULESCU  - consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie   
     publică - Compartimentul administraţie publică 
domnul Sorin Vladimir LEAHU  - consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi  
     urbanism - Compartimentul autorizare, disciplina în  
     construcții, cadastru, GIS 

Art. 3. Documentele care rezultă din activitatea comisiei vor fi gestionate şi arhivate prin grija 
Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism. 

Art. 4. Fișa postului pentru persoanele nominalizate 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 Prefectului Judeţului Alba, se comunică: funcționarilor publici 
nominalizați (şi se ataşează în dosarul profesional al acestora), Direcţiei juridică şi administraţie 
publică, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                Avizat pentru legalitate, 
           PREŞEDINTE                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

              ION DUMITREL                 Vasile BUMBU 
 
 
 

 Nr.  343 
Alba Iulia, 9 mai  2019 
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ROMÂNIA         
JUDEŢUL  ALBA       
CONSILIUL JUDEŢEAN      
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
privind  constituirea Comisiei de predare temporară în administrarea 

 Consiliului local al comunei Sântimbru a unui tronson din drumului  județean  
DJ 107L: Sântimbru (DJ 107 B) - Totoi - Teleac (DJ 107)  

 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 9682 din 14 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba privind  propunerea de constituire a Comisiei de 
predare temporară în administrarea Consiliului local al comunei Sântimbru a unui tronson din 
drumului  județean DJ 107L: Sântimbru (DJ 107 B) - Totoi - Teleac (DJ 107).  

Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului local al comunei Sântimbru nr. 26/31 ianuarie 2019 privind 

încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare în 
administrarea Comunei Sântimbru prin Consiliului local al comunei Sântimbru, a tronsonului din 
drumul județean DJ 107L aflat în intravilanul satului Totoi. 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 40/28 februarie 2019 privind aprobarea predării 
temporare în administrarea Comunei Sântimbru prin Consiliul local al comunei Sântimbru, a 
tronsonului din drumul județean DJ 107L: Sântimbru (DJ 107 B) - Totoi - Teleac (DJ 107), aflat  în 
intravilanul localității Totoi, în vederea modernizării. 

- Hotărârii Consiliului local al comunei Sântimbru nr. 43/29 martie 2018 privind preluarea  
temporară în administrarea Comunei Sântimbru prin Consiliului Local al Comunei Sântimbru, a 
tronsonului din drumul județean DJ 107L aflat în intravilanul satului Totoi, în vederea modernizării. 

Având în vedere prevederile: 
      - art. 104 alin. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 

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

şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-
contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi  completările ulterioare, emit următoarea 

 
DISPOZIȚIE 

 
Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de predare temporară în administrarea Comunei 

Sântimbru prin Consiliului local al comunei Sântimbru a unui tronson din drumului  județean DJ 
107L: Sântimbru (DJ 107 B) - Totoi - Teleac (DJ 107), în următoarea componenţă: 

 
Președinte: 

Radu Octavian NEAG   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  
     Serviciul administrarea domeniului public și privat,  
                                                      informatică  
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Membri titulari: 
Andreea POPA                - consilier juridic asistent, Direcția juridică și administraţie 

publică - Serviciul juridic-contencios  
Ioan POPA    - consilier superior, Direcţia de dezvoltare şi bugete -  
     Compartimentul contabilitate-financiar 

     Cosmin Aurelian OLTEAN        - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  
     Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri –  

Compartimentul siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene 
Ioan DĂRĂMUŞ                         - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri –  
     Compartimentul administrare drumuri judeţene 

                                             
Membri supleanți: 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  
     Serviciul administrarea domeniului public și privat, 

informatică  
Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  
     Compartimentul contabilitate-financiar 
Angela RUSU                              - consilier juridic superior, Direcția juridică și administraţie 
     publică - Serviciul juridic-contencios  

Art. 2. Atribuțiile membrilor comisiei de predare sunt: identificarea imobilului, inventarierea 
faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilului, întocmirea procesului 
verbal de predare-primire, întocmirea protocolului de predare-primire. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de predare-primire vor fi transmise Direcției 
gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi administraţie publică. 

   
Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Consiliului local al comunei 
Sântimbru, persoanelor nominalizate, Direcției juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea 
patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                                                                  
                         Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 
        Ion DUMITREL                 Vasile BUMBU   
                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 346 
Alba Iulia,  14  mai  2019 
  

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

DISPOZIŢIE 
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare internă  

a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 
 
 

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând referatul nr. 9629 din 13 mai 2019 al Biroului resurse umane cu privire la 
modificarea Regulamentului de organizare internă al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 47 din 28 februarie 
2019 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
 Ținând cont de:  

- procesul verbal nr. 9464 din 10 mai 2019 privind consultarea Sindicatului aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba – AS Alba, pentru modificarea Regulamentului de organizare 
internă al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- procesul verbal nr. 9465 din 10 mai 2019 privind consultarea Comisiei paritare a 
funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, pentru 
modificarea Regulamentului de organizare internă al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba; 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 103 alin. 1, 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. 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - art. 241-244 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
           -  Legii nr. 7/2004 privind Codului de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
           - Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 
instituţiile publice; 
 - Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice 
şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 
 - Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)  
 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările si completările ulterioare, emit următoarea  
 

DISPOZIŢIE 
 

Art. 1. Aprob Regulamentul de organizare internă al aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei dispoziţii. 

Art. 2. Prezentul Regulament de organizare internă a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba, va fi adus la cunoştinţă personalului Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului 
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și va fi afișat la sediul 
Consiliului Județean Alba. 
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Art. 3. Prevederile prezentei dispoziții și ale Regulamentului de organizare internă al aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba intră în vigoare în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
emiterii. 

Art. 4. Regulamentul de organizare internă al aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 17/13 ianuarie 2017, precum 
și alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare 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, personalului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Sindicatului Aparatului de Specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba - AS Alba, Comisiei paritare a funcționarilor publici din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Comisiei de disciplină pentru funcționarii publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică și administrație publică și 
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
                     Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
         ION DUMITREL              Vasile BUMBU  
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Anexa Dispoziției Președintelui Consiliului 
                   Județean Alba nr. 347/15 mai 2019    

 
 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE INTERNĂ A 
 APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 
 

DISPOZIȚII GENERALE 
 
 

Regulamentul de organizare internă constituie cadrul ce asigură pentru aparatul de specialitate 
al Consiliului Județean Alba, desfăşurarea în bune condiţii a activităţii fiecărui angajat, respectarea 
regulilor stabilite privind ordinea şi disciplina muncii, drepturile şi obligaţiile angajaţilor, organizarea 
timpului de muncă, recompensele şi sancţiunile ce pot fi aplicate angajaților.  

Acest regulament se aplică tuturor angajaţilor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 
Alba, indiferent de raporturile de serviciu, de natura contractului de muncă încheiat, studenţilor în 
perioada efectuării practicii în instituţie, persoanelor care au încheiat un contract de voluntariat precum 
şi altor persoane delegate/detașate de către agenţii economici sau instituţii, pentru prestarea unei 
activităţi în sediul consiliului judeţean. 

Prin angajat se înţelege funcţionarul public sau personalul contractual care ocupă un post din 
statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, încadrat în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare sau ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Prezentul regulament de organizare internă are drept fundament prevederile: 
 Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  
 Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  
 Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Legii nr. 7/2004 privind Codului de conduită a funcţionarilor publici,  
 Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice,  
 precum şi a altor acte normative care reglementează disciplina, activitatea şi salarizarea 

personalului autorităților și instituţiilor publice. 
Regulamentul de organizare internă va fi modificat potrivit procedurii prevăzute pentru 

întocmirea lui, ori de câte ori legislaţia, necesităţile legale de organizare şi disciplina muncii o impun. 
 

 
CAPITOLUL I - REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI A 

ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII 
 

Art. 1. (1) Libertatea muncii este garantată prin Constituţia României, iar dreptul la muncă nu 
poate fi îngrădit.  

    (2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau 
activităţii pe care urmează să o presteze. Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească 
într-un anumit loc.  

    (3) În cadrul relaţiilor de muncă funcționează principiul egalităţii de tratament faţă de 
toţi angajaţii. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un angajat, bazată pe criterii de sex, 
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă națională, rasă, culoare, etnie, religie, 
opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă sau 
activitate sindicală este interzisă. 
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    Art. 2. (1) Orice angajat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate 
activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate și sănătate în muncă, precum şi de respectarea 
demnităţii şi a conştiinţei sale fără nici o discriminare.  
     (2) Tuturor angajaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală 
pentru muncă egală, precum şi dreptul la protecţia datelor cu caracter personal. 
    Art. 3. Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe. Pentru 
buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de muncă se vor informa şi se vor 
consulta reciproc în condiţiile legii. 
 
 

CAPITOLUL II - DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE  
CONDUCERII CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 
Art. 4.  Drepturile conducerii Consiliului Județean Alba: 
a.) inițiază, propune și supune aprobării Consiliului Județean Alba organigrama, statul de 

funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu de specialitate; 
b.) aprobă regulamente privind buna funcţionare a aparatului propriu de specialitate 

(regulamentul de organizare internă; regulamentul cu privire la primirea, înregistrarea, redactarea şi 
semnarea documentelor, aplicarea sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor, expedierea corespondenţei; 
regulament privind constituirea arhivei, arhivarea și păstrarea  documentelor; regulamente specifice 
pentru desfăşurarea anumitor activităţi; regulamente cu privire la constituirea și funcționarea unor 
comisii; Codul etic pentru angajații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 
etc); 

c.) stabileşte atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare angajat, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare; 

d.) emite dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru angajaţi, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare; 

e.) exercită controlul asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;  
f.) constată săvârşirea abaterilor disciplinare şi aplică sancţiunile corespunzătoare, cu 

respectarea procedurilor și actelor normative în vigoare.  
Art. 5. Îndatoririle conducerii Consiliului Județean Alba privesc organizarea muncii şi crearea 

condiţiilor necesare desfăşurării normale a activităţilor precum şi întărirea ordinii şi disciplinei prin: 
a.) creșterea calităţii serviciilor şi combaterea oricărei forme de manifestare a birocratismului; 
b.) coordonarea şi organizarea activităţii aparatului propriu de specialitate, în cadrul unei 

structuri organizatorice raţionale și funcționale, cu precizarea atribuţiilor şi răspunderilor angajaţilor;  
c.) punerea la dispoziţia angajaţilor, potrivit specificului activităţii, a documentaţiei şi dotărilor 

tehnice de care dispune Consiliul Județean Alba în vederea utilizării eficiente a timpului de lucru; 
d.) luarea măsurilor de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, a mediului de muncă şi respectarea 

normelor igienico-sanitare pentru protejarea sănătăţii şi integrităţii fizice şi psihice a angajaţilor;  
e.) respectarea reglementărilor şi asigurarea fondurilor şi condiţiilor necesare pentru efectuarea 

examenului medical la angajare, a controlului medical periodic şi a examenului medical la reluarea 
activităţii, angajaţii nefiind implicaţi în nici un fel în costurile aferente; 

f.) asigurarea protecţiei funcţionarilor publici împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de 
ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei publice ori a raportului de muncă sau în 
legătură cu acestea;    

g.) asigurarea plăţii drepturilor de natură salarială înaintea oricăror alte obligaţii băneşti;  
h.) asigurarea confidenţialităţii drepturilor de natură salarială; 
i.) respectarea prevederilor legale în legătură cu timpul de muncă, de odihnă, orele 

suplimentare, munca tinerilor şi femeilor, normele de securitate şi sănătate a muncii, protecţie socială, 
prevenirea riscurilor profesionale;  

j.) asigurarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a angajaților; 



 

 

117 

k.) asigurarea accesului direct la informaţiile specifice, pentru ca fiecare angajat să-şi cunoască 
drepturile şi îndatoririle ce-i revin în calitate de membru al colectivului aparatului specialitate al 
Consiliului Județean Alba; 

l.) examinarea cu atenţie a sugestiilor şi propunerilor făcute de angajaţi în vederea 
îmbunătăţirii activităţii în toate serviciile, precum şi informarea acestora asupra modului de rezolvare, 
organizarea de audienţe la conducerea Consiliului Județean Alba pentru angajaţii proprii; 

m.) întărirea disciplinei în muncă, prin luarea de  măsuri de îndreptare a lipsurilor şi 
sancţionarea celor care săvârşesc abateri disciplinare; 

n.) respectarea dreptului de asociere în sindicate a angajaților, recunoaşterea dreptului la grevă, 
în condiţiile legii, cu respectarea principiului continuităţii şi celerităţii serviciului public; 

o.) să stabilească măsuri pentru o bună comunicare între angajați şi între compartimente, pentru 
a se implementa o atitudine pozitivă faţă de muncă şi conducerea Consiliului Județean Alba, pentru a 
putea realiza o bună concordanţă angajat-post prin potrivirea abilităţilor şi motivarea angajatului cu 
cerinţele postului. 

 
 

CAPITOLUL III - DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE ANGAJAȚILOR 
APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 
Art. 6.  Drepturile angajaţilor aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba: 
a.) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
b.) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 
c.) dreptul la concediu de odihnă anual şi alte concedii stabilite conform legii; 
d.) dreptul la egalitate de şanse şi tratament; 
e.) dreptul la demnitate în muncă; 
f.) dreptul la sănătate şi securitate în muncă; 
g.) dreptul la perfecţionare profesională; 
h.) dreptul la informare şi consultare; 
i.) dreptul la opinie; 
j.) dreptul la protecţia datelor cu caracter personal; 
k.) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat sau la organizaţii profesionale; 
l.) dreptul  la grevă; 
m.) dreptul la acces la datele cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul său 

profesional şi personal;  
n.) dreptul de a beneficia de protecţie, conform Legii nr. 571/2004 a persoanelor care au 

reclamat ori au sesizat încălcări ale legii, săvârşite de către persoane cu funcţii de conducere sau 
execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

o.) dreptul de a fi protejaţi împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj cărora le-ar 
putea fi victimă în exercitarea funcţiei pe care o deţine sau în legătură cu aceasta;  

p.) alte drepturi prevăzute în Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi contractele colective de muncă. 

Art. 7. Angajaţii au obligaţia să îşi îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate şi în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare atribuţiile de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care 
ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului Consiliului Județean Alba. 

Art. 8. Obligaţiile angajaţilor aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba: 
a.) să aplice și să respecte prevederile actelor normative în vigoare în domeniul administraţiei 

publice, precum și în domeniul de activitate; 
b.) să respecte prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
c.) să respecte prevederile Regulamentului de organizare internă a aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 
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d.) să respecte prevederile Codului etic pentru angajații din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba; 

e.) să aplice și să respecte procedurile formalizate/instrucţiunile de lucru/manualele, din 
cadrul Sistemului de control intern managerial proiectat şi implementat la nivelul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba; 

f.) să respecte regulamentele specifice pentru desfăşurarea anumitor activităţi, precum şi a 
prevederile înscrise în dispoziţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Alba; 

g.) să îndeplinească cu fermitate şi profesionalism atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute în 
fişa postului; 

h.) să respecte programul de lucru;  
i.) să se prezinte la serviciu apt pentru efectuarea programului zilnic;  
j.) să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă; 
k.) să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii, normele privind folosirea 

echipamentelor de birou sau de lucru pentru prevenirea incendiilor şi înlăturarea situaţiilor care ar putea 
primejdui integritatea corporală sau sănătatea unor persoane sau ar putea pune în primejdie clădirile şi 
bunurile mobile ori imobile aflate în proprietatea Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean 
Alba; 

l.) să aibă asupra lor legitimaţiile de serviciu;  
m.) să nu introducă băuturi alcoolice/droguri în incinta (sediul) Consiliului Județean Alba, să 

nu le consume în timpul serviciului şi să nu lucreze sub influenţa acestora; 
n.) să nu fumeze în spațiile închise de la locul de muncă; 
o.) să predea originalul dosarului profesional, la Biroul resurse umane, în termen de 5 zile de la 

realizarea transferului sau la data începerii raporturilor de serviciu în cazul redistribuirii. 
 
 

CAPITOLUL IV - RĂSPUNDEREA CONDUCERII ȘI ANGAJAȚILOR 
APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 
 

Art. 9.  (1) Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean, administratorul public, secretarul 
judeţului, arhitectul şef, persoanele cu funcţii de conducere şi angajaţii din aparatul de specialitate al 
consiliului judeţean răspund, după caz, contravenţional, administrativ, civil sau penal pentru faptele 
săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii. 

       (2) Preşedintele consiliului judeţean, prin semnare, învesteşte cu formulă de autoritate 
executarea actelor administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuţiilor care revin consiliului 
judeţean sau preşedintelui consiliului judeţean potrivit legii. 

     (3) Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării şi emiterii actelor administrative 
aparţin exclusiv consiliului judeţean sau preşedintelui consiliului judeţean potrivit legii. Întocmirea 
rapoartelor prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea notelor de 
fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în 
cazul încălcării legii, în raport cu atribuţiile specifice. 

 (4) Actele autorităţilor administraţiei publice judeţene angajează, în condiţiile legii, 
răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcţionarilor şi personalului contractual din 
aparatul de specialitate al consiliului judeţean care, cu încălcarea prevederilor legale fundamentează, 
din punct de vedere tehnic şi al legalităţii, emiterea sau adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, 
după caz, pentru legalitate, aceste acte. 

 (5) Actele autorităţilor administraţiei publice judeţene aprobate sau emise fără a fi 
fundamentate, semnate, contrasemnate sau avizate din punct de vedere tehnic sau al legalităţii, produc 
efecte juridice depline, iar în cazul producerii unor consecinţe vătămătoare este angajată exclusiv 
răspunderea juridică a semnatarilor. 

 (6) Refuzul funcţionarilor publici şi al personalului contractual din aparatul de 
specialitate al consiliului judeţean de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza actul administrativ, 
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precum şi eventualele obiecţii cu privire la legalitate se fac în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la 
data primirii actului, şi se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop. 

 (7) Angajaţii prevăzuţi la alin. 6 care refuză să semneze, respectiv să contrasemneze 
ori să avizeze sau care prezintă obiecţii cu privire la legalitate, fără acoperire susţinută de temeiuri 
juridice, răspund administrativ, civil sau penal, după caz, în condiţiile legii. 

 
CAPITOLUL V  - COMUNICARE ŞI LIMITE DE COMPETENŢĂ 

 
Art. 10. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către angajații desemnați în 

acest sens de către președintele Consiliului Județean Alba, în condiţiile și în conformitate cu prevederile 
legii și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 
  Art. 11. Angajații desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, 
trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de Consiliul Județean Alba sau de 
președintele Consiliului Județean Alba. 
  Art. 12. În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajații pot participa la activităţi sau 
dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul 
de vedere oficial al Consiliului Județean Alba sau al președintelui Consiliului Județean Alba. 
 

 
CAPITOLUL VI  - UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC 

 
Art. 13. (1) Accesul la internet se poate face numai în interes de serviciu, fiind interzise 

activităţi de comerţ electronic în interes privat, vizitarea site-urilor cu caracter obscen sau de 
propagandă, instigatoare la violenţă sau acte de terorism, de muzică, filme, etc.; se permit download-uri 
(descărcări de pe internet) exclusiv în cazul în care fişierele descărcate sunt necesare activităţii 
Consiliului Județean Alba și exercitării în mod corespunzător a atribuțiilor de serviciu.  

    (2) Este interzisă abonarea (subscrierea) utilizatorilor la diverse site-uri de pe internet, 
abonare ce implică primirea permanentă a unui volum mare de scrisori prin poșta 
electronică. Răspunderea pentru aceasta revine utilizatorului, istoricul paginilor vizitate, timpul de 
acces, informaţia descărcată şi adresa de IP urmând a fi monitorizate. 

Art. 14. Este interzis accesul neautorizat în spaţiile digitale, altele decât cele locale sau cele 
publice din reţea, folosirea altor conturi decât cele care au fost stabilite, furtul sau folosirea neautorizată 
a fişierelor din reţea. 

Art. 15. Este obligatorie respectarea măsurilor de securitate privitoare la contul de acces, 
parola, drepturi partajate în sistem de acces la resurse şi la internet.  

Art. 16. Este interzisă difuzarea, divulgarea sau transmiterea parolelor de acces, precum şi a 
altor date cu caracter intern privind organizarea, accesul şi protocoalele de funcţionare a reţelei de 
calculatoare sau a poştei electronice. Comunicarea prin adresa electronică, oficial, tip notă internă, se 
face cu acordul scris al persoanelor cu funcţii de conducere, ca şi în cazul suportului de hârtie, urma 
păstrându-se la emitent. 

Art. 17. Este interzisă intervenţia utilizatorului asupra tehnicii de calcul - prin demontarea 
acesteia, asupra fişierelor sistem sau asupra modulelor din aplicaţiile informatice, fiind interzisă 
modificarea fişierelor sursă, ştergerea lor, intervenţia asupra bazelor de date altfel decât prin programele 
implementate. Pentru orice incident informatic va fi solicitată intervenţia persoanei responsabile cu 
serviciul informatic, care analizează şi adoptă măsuri de remediere. După caz, soluționarea constă în 
intervenţie proprie post-garanţie, intervenţie furnizor în intervalul de garanţie sau service externalizat. 

Art. 18. (1) Pe fiecare calculator vor fi instalate doar soft-uri (programe) pentru care Consiliul 
Judeţean Alba deţine licenţe de utilizare, acestea fiind singurele programe ce pot fi folosite de către 
utilizatori.  

     (2) Este interzisă instalarea şi utilizarea oricăror programe (aici fiind incluse şi 
jocurile) de provenienţă externă Consiliului Judeţean Alba, pentru care nu există achiziţionate 
licenţe. Acestea pot fi şterse de către administratorului de rețea. 
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     (3) Fiecare utilizator va semna un inventar al soft-urilor instalate pe calculatorul său şi 
va răspunde personal, din punct de vedere juridic şi material, pentru orice modificare apărută ulterior pe 
calculator. Utilizarea softurilor fără licenţe se află sub incidenţa Legii nr. 8/1996 privind drepturile de 
autor. 

Art. 19. (1) În vederea protejării datelor existente pe fiecare calculator şi a reducerii la maxim a 
pericolului răspândirii viruşilor prin intermediul rețelei, accesul în/din rețea pentru fiecare stație este 
organizat limitat, pe principiul accesului la datele din propriul calculator şi la un număr de fişiere cu 
acces liber în reţea.  

    (2) Accesul, pe baza unor parole, la toate resursele stațiilor din rețea, pentru alte 
persoane decât administratorul de reţea sunt aprobate de preşedintele Consiliul Judeţean Alba.  

    (3) Este interzis utilizatorilor să schimbe setările calculatoarelor, modul de gestionare a 
drepturilor de acces în/din rețea şi parolele de acces.  

    (4) Eventualele modificări vor fi făcute doar de către administratorul de rețea. 
Art. 20. Fiecare utilizator din Consiliul Judeţean Alba răspunde pentru modul în care îşi 

foloseşte calculatorul din dotare, dar şi pentru modul în care foloseşte reţeaua internă a consiliului 
judeţean, precum şi internetul şi poşta electronică (unde este cazul). 

Art. 21. Având în vedere necesitatea asigurării datelor/documentelor împotriva pierderii lor 
accidentale, ele vor fi salvate pe diferiţi suporţi. Pentru a se asigura datele/documentele împotriva unor 
pierderi accidentale, periodic acestea vor fi salvate de către utilizatori. 

Art. 22. (1) Sistemele de calcul se vor folosi numai pentru şi în interesul serviciului, atât în 
timpul orelor de program, cât şi în afara acestora.  

    (2) Este interzisă instalarea sau copierea altor programe decât cele care au fost instalate 
oficial pe sistemele de calcul din patrimoniul Consiliului Judeţean Alba.  

Art. 23. Detectarea pe calculatoarele din dotare de viruşi informatici sau programe cu caracter 
distructiv, precum şi sustragerea şi folosirea datelor în interes personal atrag răspunderea materială sau 
penală, după caz, a persoanelor găsite vinovate pentru neglijenţă sau rea intenţie. 

Art. 24. Este obligatorie respectarea normelor de protecţia muncii la folosirea tehnicii sub 
tensiune, folosirea cablurilor izolate, a mufelor originale, fără improvizaţii. 

Art. 25. (1) Utilizatorii poartă întreaga responsabilitate pentru acţiunile executate nemijlocit 
din conturile pe care le au în rețeaua IT, precum şi de pe resursele de calcul/comunicaţie pe care le 
folosesc. 
        (2) Utilizatorii vor respecta caracterul personal al datelor şi resurselor de 
calcul/comunicaţie aparţinând celorlalţi utilizatori. 

Art. 26. Bazele de date de interes instituţional sunt proprietatea consiliului județean și se supun 
legilor proprietății. La aceste informații au acces doar angajații, înstrăinarea datelor, indiferent sub ce 
formă, va fi considerată furt. 

 
 

CAPITOLUL VII  - ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ 
 

A.  PROGRAMUL DE LUCRU 
Art. 27. (1) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 

8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână, cu 2 zile de repaus sâmbăta şi duminica. 
       (2) În funcţie de specificul muncii prestate, președintele Consiliului Județean Alba 

poate aproba o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de 
muncă de 40 de ore pe săptămână. 

       (3) Durata normală a unei zile de muncă, în funcţie de condiţiile specifice şi 
interesele Consiliului Județean Alba poate fi mai mare de 8 ore. Orele prestate peste durata normală a 
timpului de lucru, în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare se consideră ore 
suplimentare şi se compensează cu timp liber corespunzător în următoarele 60 de zile calendaristice. 

       (4) Efectuarea orelor suplimentare se dispune în scris de către şeful ierarhic, cu 
aprobarea președintelui Consiliului Județean Alba, fără a depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de 
ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatului. Acordarea de 
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timp liber corespunzător se va face pe baza unei cereri avizate de şeful ierarhic şi aprobate de către 
președintele Consiliului Județean Alba. 

Art. 28. (1) Programul de lucru al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean 
Alba este următorul: 

 ora începerii programului luni-joi: 800 
 ora terminării programului luni-joi: 1630 

 ora începerii programului vineri: 800 

 ora terminării programului vineri: 1400 
      (2) Pentru personalul încadrat pe funcția de îngrijitor programul de lucru este 

următorul: 
 ora începerii programului luni-vineri: 600 

 ora terminării programului luni-vineri: 1400 
      (3) Pentru personalul încadrat pe funcția de consilier la cabinetul președintelui și 

personalul încadrat cu timp parțial, programul de lucru este cu repartizare inegală. 
      (4) Programul compartimentului de relații cu publicul este stabilit conform 

prevederilor legale prin dispoziţie a preşedintelui Consiliului Judeţean Alba. 
      (5) În situații speciale/deosebite la propunerea conducătorului compartimentului / 

biroului / serviciului / direcției, președintele Consiliului Județean Alba poate aproba, pentru un angajat, 
un program de lucru în afara orelor prevăzute mai sus. 

Art. 29. Întreg personalul angajat este obligat să respecte programul de lucru stabilit. 
 

B. MUNCA SUPLIMENTARĂ 
Art. 30. (1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal este 

considerată muncă suplimentară. 
 (2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul angajatului, cu excepţia 

cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente. 
 (3) Prestarea muncii peste durata normală a timpului de lucru poate fi solicitată în 

următoarele situații: 
  pentru efectuarea de  lucrări cu caracter excepţional  care au un volum de activitate ce 

depăşeşte în mod semnificativ volumul optim de activitate; 
  pentru finalizarea unor raportări, situații urgente care necesită lucru în program 

prelungit; 
   pentru înlăturarea efectelor unor situații neprevăzute;  
   pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi/ acţiuni în afara programului normal 
de lucru, în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile în care, în conformitate cu legea, 
nu se lucrează; 
   pentru situaţiile de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii 
producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident. 

  în alte situații deosebite în legătură cu interesele Consiliului Judeţean Alba.   
 Art. 31. (1) Prestarea muncii peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai în 

baza unui referat de necesitate aprobat de preşedintele Consiliului Judeţean Alba. 
   (2) În situaţiile de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii 

producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident, şeful ierarhic superior poate 
solicita angajaţilor din subordine efectuarea de ore suplimentare printr-un apel telefonic sau 
transmiterea unui SMS, fără a mai fi necesară întocmirea referatul de necesitate. 

Art. 32. Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile 
calendaristice după efectuarea acesteia. În aceste condiţii angajatul beneficiază de salariul 
corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru. 
 
 C. REPAUSUL ZILNIC, SĂPTĂMÂNAL, ZILELE DECLARATE NELUCRĂTOARE ŞI 
SĂRBĂTORILE LEGALE 

Art. 33. (1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 ore pe săptămână, 
inclusiv orele suplimentare, astfel încât să se asigure timpul necesar pentru repausul zilnic.  
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      (2) Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi 
prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă 
de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. 

Art. 34. (1)  Zilele de repaus săptămânal sunt, de regulă, sâmbăta şi duminica.  
     (2) În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică prejudiciază desfăşurarea 

normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile. 
Art. 35. Zilele de sărbătoare legală sunt: 
 1 şi 2 ianuarie; 
 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române; 
 Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui; 
 prima şi a doua zi de Paşti; 
 1 mai; 
 1 iunie; 
 prima şi a doua zi de Rusalii; 
 15 august - Adormirea Maicii Domnului; 
 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României; 
 1 decembrie; 
 prima şi a doua zi de Crăciun; 
 două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele 

religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.  
 

D. EVIDENŢA PREZENŢEI PERSONALULUI 
Art. 36. (1) Evidenţa prezentei personalului se face prin semnarea condicii de prezenţă.  

        (2) Semnarea condicii de prezență se face atât la începerea programului cât şi la 
terminarea acestuia.  

    (3) Angajații care ocupă funcţii de conducere vor urmări ca prezenţa la serviciu a 
angajaților din subordine să fie consemnată în condicile de prezenţă. 

     (4) Foaia colectivă de prezenţă va fi întocmită pe baza însemnărilor din condica de 
prezență, de către angajatul desemnat din cadrul biroului resurse umane, urmând a fi verificată și 
semnată de către șeful biroului resurse umane, verificată și semnată de către director, şef de serviciu sau 
coordonatorul compartimentului (pentru confirmarea orelor de muncă prestate zilnic de fiecare 
angajat/salariat) şi aprobată de către preşedintele consiliului judeţean. 

     (5) Nesemnarea la timp a condicii de prezenţă este considerată abatere disciplinară și 
poate fi sancţionată conform prevederilor prezentului regulament. 

     (6) Condica de prezenţă se depune pentru semnare pentru zilele de luni-joi la ora 745 și 
se ridică la ora 800, iar la sfârşitul programului se depune la ora 1630 și se ridică la ora 1645, iar pentru 
ziua de vineri se depune pentru semnare la ora 745 și se ridică la ora 800, la sfârşitul programului se 
depune la ora 1400 și se ridică la ora 1415.  

    (7) Condicile de prezență sunt puse la dispoziţia angajaţilor prin grija Biroului resurse 
umane, care le preia după completarea lor şi le arhivează.  

Art. 37. În cazul în care un angajat nu se poate prezenta la serviciu din motive imprevizibile, 
este obligat să anunţe şeful ierarhic superior până la ora 900, în caz contrar urmând a fi înregistrat în 
condica de prezenţă ca absent nemotivat. 

Art. 38. Ieșirea personalului din sediul Consiliului Județean Alba, în timpul programului de 
lucru, este permisă doar în baza ordinului de serviciu sau a biletului de învoire, semnat de șeful ierarhic 
superior. 

Art. 39 Ordinul de serviciu este completat de către șeful ierarhic superior și înmânat persoanei 
care urmează să desfășoare activitatea în afara sediului Consiliului Județean Alba. Aceasta va prezenta 
ordinul de serviciu la camera 2 (cabinet președinte) pentru înregistrare, iar după întoarcerea în sediu, va 
depune ordinul de serviciu la camera 2 (cabinet președinte), unde va fi consemnată ora întoarcerii, de 
către persoana care preia acest document (în prezența celui care a efectuat deplasarea). 
 Art. 40. (1) Angajatul care efectuează lucrările de secretariat la Cabinetul Preşedintelui 
Consiliului Județean Alba ţine evidenţa ordinelor de serviciu şi a biletelor de învoire în Registrul de 
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evidenţă a ordinelor de serviciu şi respectiv în Registrul de evidenţă a biletelor de învoire, pe care le 
îndosariază şi le transmite Biroului resurse umane. 
                 (2) Angajatul care efectuează lucrările de secretariat la Cabinetul Preşedintelui 
Consiliului Județean Alba înregistrează și ţine evidenţa ordinelor de deplasare ale conducerii 
Consiliului Judeţean în Registrul de evidenţă a delegaţiilor privind deplasările conducerii Consiliului 
Judeţean. 
                (3) Angajatul desemnat din cadrul Biroului resurse umane de către șeful acestui birou 
înregistrează și ţine evidenţa ordinelor de deplasare ale angajaților din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean în Registrul de evidenţă a delegaţiilor privind deplasările interne ale 
personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean.     

Art. 41. (1) Angajații aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba pot fi învoiți să 
lipsească de la serviciu, în interes personal, în situații excepționale, cu recuperarea ulterioară, un număr 
de maxim 4 ore în cursul unei zile, pe baza unui bilet de învoire aprobat de șeful ierarhic superior.  

    (2) Angajatul trebuie să completeze biletul de învoire, să-l supună aprobării șefului 
ierarhic superior și să-l depună la camera 2 (cabinet președinte), cu cel puțin o oră înainte de ieșirea din 
sediul Consiliului Județean Alba. După întoarcerea în sediu, acesta se va prezenta la camera 2 (cabinet 
președinte), unde  va fi consemnată ora întoarcerii. 

    (3) Biletele de învoire se înregistrează în Registrul de evidența a biletelor de învoire.   
    (4) În cazul în care se cumulează 8 ore de învoire sau mai multe și nu au fost 

recuperate, fiecare fracțiune de 8 ore echivalează cu 1 zi din concediu de odihnă care va fi dedusă în 
mod corespunzător din concediul de odihnă la care are dreptul salariatul.  

Art. 42. Biroul resurse umane ține evidența zilnică și separată, a întârzierilor, a ordinelor de 
serviciu, a învoirilor, a concediilor de boală, de studii și fără plată și a concediilor de odihnă, urmând a 
sesiza conducerea Consiliului Județean Alba și comisia de disciplină în cazul nerespectării normelor de 
prezență. 

 
E. CONCEDIUL DE ODIHNĂ ŞI ALTE CONCEDII 
Art. 43. (1) Concediul de odihnă se acordă conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul 

Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare şi ale H.G. nr. 250/1992, și este de 21 
zile lucrătoare pentru angajații cu vechime în muncă mai mică de 10 ani şi 25 de zile lucrătoare pentru 
personalul cu vechime în muncă de peste 10 ani. 

    (2) Perioadele în care angajații au fost în concediu fără plată nu se consideră perioade 
de activitate prestată și nu se iau în calcul la stabilirea numărului de zile de concediu de odihnă. 

Art. 44. (1) Programarea concediilor de odihnă se face în luna decembrie a fiecărui an pentru 
anul următor, de către conducerea Consiliului Județean Alba cu consultarea angajatului, în funcţie de 
interesele bunei desfăşurări a activităţii Consiliului Județean Alba şi interesele angajaţilor. 

    (2) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau fracţionat 
potrivit programării. Concediul de odihnă poate fi fracţionat, la cererea angajatului, cu condiţia ca una 
dintre fracţiuni să nu fie mai mică de 15 zile lucrătoare. 

    (3) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care, din motive 
justificate, angajatul nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă la care avea dreptul în 
anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să reprogrameze și 
să acorde concediul de odihnă neefectuat, într-o perioada de maxim 18 luni începând cu anul următor 
celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual 

    (4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în 
cazul încetării contractului de muncă sau a raporturilor de serviciu.  

Art. 45. Pentru perioada concediului de odihnă angajatul beneficiază de o indemnizaţie de 
concediu care se calculează conform reglementărilor legale în vigoare.  

Art. 46. (1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale angajaţii au dreptul la concediu fără plată. 
Durata acestui concediu este de cel mult 90 de zile calendaristice pe an pentru: susţinerea examenului 
de admitere în instituţiile de învăţământ superior, curs seral sau fără frecvență, a examenelor de an 
universitar, cât şi a examenului de diplomă, pentru angajaţii care urmează o formă de învăţământ 
superior, curs seral sau fără frecvență; susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de 
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doctorat sau a tezei de doctorat, în cazul angajaţilor care nu beneficiază de burse de doctorat; prezentare 
la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate; fără limita de 90 zile pentru: îngrijirea copilului 
bolnav în vârsta de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul medical, tratamentul medical efectuat 
în străinătate pe durata recomandată de medic.  

(2) Personalul contractual are dreptul la concedii fără plată pentru interese personale pe 
durate stabilite prin acordul părţilor. 

(3) Raportul de serviciu al funcţionarilor publici se poate suspenda la cererea motivată a 
funcţionarului public, pentru un interes personal, în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 94 alin. 1 şi 
art. 95 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, pe o durată cumulată de cel mult 4 ani în perioada exercitării 
funcţiei publice pe care o deţine. Durata suspendării se stabileşte prin acordul părţilor şi nu poate fi mai 
mică de 30 de zile. 

 (4) Funcţionarii publici au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii de studii cu plată 
maxim 30 zile lucrătoare, anual, în cazul în care președintele Consiliului Județean Alba apreciază că 
studiile sunt utile exercitării atribuțiilor Consiliului Județean Alba. Concediile de studii se acordă doar 
înainte sau în timpul sesiunii de examene. 

Art. 47. (1) În afara concediului de odihnă angajatul beneficiază, la cerere, de zile de concediu 
plătit în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite: 

 căsătoria salariatului: 5 zile lucrătoare 
 căsătoria unui copil: 3 zile lucrătoare 
 nașterea unui copil: 5 zile lucrătoare 
 nașterea unui copil: 10 zile lucrătoare în cazul în care tatăl copilului nou-născut a obţinut 

atestatul de absolvire a cursului de puericultură 
 decesul soţiei/soţului sau a unei rude de până la gradul al III-lea al angajatului sau al soţului 

sau soţiei acestuia, inclusiv: 3 zile lucrătoare 
 controlul medical anual: o zi lucrătoare 
 (2) Angajatele care urmează o procedură de fertilizare, „in vitro”, beneficiază anual, de 

un concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile, care se acordă, la cerere, după cum urmează: 
   1 zi la data efectuării puncţiei ovariene; 
    2 zile începând cu data efectuării embriotransferului. 

 (3) Angajatul care donează sânge are dreptul să primească, la cerere, pentru fiecare 
donare efectivă, o zi liberă de la locul de muncă, în ziua donării. 

Art. 48. De asemenea angajaţii au dreptul la concedii aşa cum sunt reglementate de O.U.G. nr. 
158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi 
completările ulterioare și de O.U.G. 93/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
F. REGULI  PRIVIND ACTIVITATEA DE ASIGURARE A SECURITĂŢII ŞI 

SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 
Art. 49. (1) Conducerea Consiliului Judeţean Alba are următoarele obligaţii: 
a.) să asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaților, în vederea 

stabilirii măsurilor de prevenire, să dispună evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire 
profesională pentru toate locurile de muncă şi să ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea nivelului de 
protecţie a angajaţilor în toate locurile de muncă; 

b.) să prevină expunerea angajatelor gravide, care au născut recent sau care alăptează la riscuri 
care le pot afecta starea de sănătate; 

c.) să solicite autorizarea funcţionării din punctul de vedere al protecţiei muncii, să menţină 
condiţiile de lucru pentru care s-a obţinut autorizarea şi să ceară revizuirea acesteia în cazul în care se 
modifică condiţiile pentru care aceasta a fost emisă; 

d.) să stabilească măsurile tehnice şi organizatorice de protecţie a muncii, corespunzător 
condiţiilor de muncă şi factorilor de risc evaluaţi la locurile de muncă, pentru asigurarea securităţii şi 
sănătăţii angajaţilor; 
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e.) să stabilească în fişa postului atribuţiile şi răspunderea angajaţilor şi a celorlalţi participanţi 
la procesul de muncă în domeniul protecţiei muncii, corespunzător funcţiilor exercitate; 

f.) să elaboreze instrucţiuni proprii de securitate a muncii, care să detalieze şi să particularizeze 
normele generale de protecţie a muncii şi normele specifice de securitate a muncii, în raport cu 
activitatea care se desfăşoară; 

g.) să asigure acelaşi nivel de protecţie pentru angajaţi, indiferent de durata raportului de 
muncă/serviciu;   

h.) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării angajaților: afişe, 
filme, cărţi, broşuri, pliante, acte normative, manuale, teste, fişe tehnice de securitate, etc.; 

i.) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării, asupra riscurilor la care aceasta 
va fi expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor tehnice şi organizatorice de prevenire 
necesare în muncă, precum şi cele referitoare la primul ajutor, prevenirea şi stingerea incendiilor şi 
evacuarea personalului în caz de pericol iminent; 

j.) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea şi perfecţionarea personalului cu 
atribuţii în domeniul protecţiei muncii; 

k.) să angajeze numai persoane care, în urma efectuării controlului medical şi a verificării 
aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinilor de muncă pe care urmează să le execute; 

l.) să ia măsurile necesare informării angajatului cu atribuţii de protecţie a muncii, despre 
persoanele care au raporturi de serviciu/muncă cu durată determinată sau cu caracter interimar, pentru 
ca aceştia să fie incluşi în programul de activitate care are ca scop asigurarea condiţiilor de securitate şi 
sănătate în muncă. 

(2) Angajaţii au obligaţia să cunoască normele (specifice locului de muncă) de securitate şi de 
igiena muncii pe care trebuie să le respecte în activitatea desfăşurată, să folosească şi să întreţină în 
bune condiţii mijloacele de protecţie individuală ce le-au fost încredinţate. 

Art. 50. (1) Angajații au următoarele obligaţii: 
a.) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de 

aplicare a acestora; 
b.) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de 

securitate ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 
c.) să aducă la cunoştinţa şefului ierarhic orice defecţiune tehnică sau de altă situaţie care 

constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională; 
d.) să aducă la cunoştinţa şefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, accidentele de muncă 

suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi; 
e.) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să 

informeze de îndată şeful ierarhic; 
f.) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă acesta ar pune în pericol de 

accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul de muncă; 
g.) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru 

care a fost acordat; 
h.) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, atât timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure că 
toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi sănătate la locul 
său de muncă; 

i.) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de 
autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale; 

j.) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în 
domeniul protecţiei muncii; 

(2) Consiliul Județean Alba se preocupă permanent şi sistematic de asigurarea condiţiilor 
normale de lucru, luând măsurile necesare, în scopul eliminării/diminuării accidentelor de muncă, 
îmbolnăvirilor profesionale şi respectiv protejării mediului înconjurător. 
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Art. 51. (1) La nivelul Consiliului Județean Alba funcţionează un comitet de securitate şi 
sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea angajaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în 
domeniul protecţiei muncii. 

(2) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă funcţionează în baza regulamentului de 
funcţionare propriu. 

Art. 52. Pentru funcţionarii publici, la nivelul Consiliului Județean Alba funcţionează comisia 
paritară. Aceasta participă la stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii Consiliului Județean Alba 
şi urmăreşte permanent realizarea acordurilor dintre funcţionarii publici şi ordonatorul de credite. 

 
G. REGULI PRIVIND ACCESUL ÎN SEDIUL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 
Art. 53. (1) Accesul personalului angajat în sediul Consiliului Județean Alba este permis pe 

baza legitimaţiei de serviciu. 
(2) Accesul cetăţenilor în sediul Consiliului Județean Alba se va face în timpul orelor 

de relaţii cu publicul stabilit conform prevederilor legale, prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Alba, precum şi în conformitate cu  programul de audienţe. 

Art. 54. (1) Legitimaţia de serviciu, va fi pusă la dispoziţia angajaţilor prin grija Biroului 
resurse umane.  

       (2) Angajatului aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba care a pierdut 
legitimaţia de serviciu i se eliberează o nouă legitimaţie. 

       (3) La încetarea raporturilor de serviciu sau a contractului de muncă legitimaţiile de 
serviciu sau, după caz, de control, vor fi predate la Biroul resurse umane pentru a fi anulate. 

 
 
 

CAPITOLUL VIII - SANCŢIUNI DISCIPLINARE ŞI PROCEDURA DISCIPLINARĂ 
 

Art. 55. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau 
inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către angajat, prin care acesta a încălcat normele legale, 
regulamentul de organizare internă, raportul de serviciu/contractul individual de muncă, ordinele şi 
dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

Art. 56. (1) Încălcarea de către angajați, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage 
răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz. 
       (2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: 
 a.) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 
 b.) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; 
 c.) absenţa nemotivată de la serviciu;  
 d.) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;  
 e.) părăsirea nemotivată a locului de muncă în interes personal; 
 f.) nesemnarea zilnică şi la timp a condicilor de prezenţă;  
 g.) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal; h.) 
nerespectarea secretului de serviciu sau a confidențialității informațiilor pe care le deține și cu care 
lucrează; 
 i.) manifestări care aduc atingere prestigiului Consiliului Județean Alba; 
 j.) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic; 
 k.) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese 
şi interdicţii stabilite prin lege; 
 l.) neanunţarea, până la ora 900, a şefului ierarhic superior a lipsei de la program; 
 m.) prezentarea la serviciu sub influenţa alcoolului/drogurilor sau consumarea acestora în  
timpul programului; 
 n.) refuzul de a îndeplini sarcinile sau atribuţiile de serviciu; 
 o.) crearea la locul de muncă a unei atmosfere de intimidare, de ostilitate sau de descurajare 
pentru o persoană sau grup de persoane; 
 p.) falsificarea de documente privind diversele evidenţe;  
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 q.) scoaterea unor bunuri materiale de la locul de muncă fără forme legale;  
 r.) executarea unor lucrări străine de interesele Consiliului Județean Alba în timpul serviciului;  
 s.) divulgarea către persoane din afara Consiliului Județean Alba a unor date privind activitatea 
acesteia, care nu sunt de interes public sau a unor date personale ale altor angajaţi fără acordul acestora;  
 ș.) actele de violenţă provocate de angajat sau la care acesta participă;  
 t.) violenţa fizică şi de limbaj;  
 ț.) hărţuirea sexuală;  
 u.) blocarea căilor de acces la locul de muncă, de evacuare şi de intervenţie, în caz de incendiu, 
în sediul Consiliului Județean Alba; 
 v.) fumatul în spațiile închise de la locul de muncă; 
 x.) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative în vigoare. 

Art. 57. (1) Sancţiunile disciplinare aplicabile funcționarilor publici sunt:  
a.) mustrare scrisă; 
b.) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni; 
c.) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în 

funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani; 
d.) retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an. 
e.) destituire din funcţia publică. 
   (2) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult un an de la data sesizării 

comisiei de disciplină, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare.  
   (3) Mustrarea scrisă se poate aplica direct de către persoana care are competenţa legală 

de numire în funcţie publică, celelalte sancţiuni se aplică de persoana menţionată mai sus, la propunerea 
comisiei de disciplină.  

   (4) Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei 
săvârşite şi audierea funcţionarului public.  

   (5) Pentru analizarea faptelor sesizate şi propunerea sancţiunii disciplinare se constituie 
comisiile de disciplină.  

   (6) Sancţiunile sunt evidenţiate în cazierul administrativ.  
   (7) Radierea de drept a acestora se face în termenele prevăzute de Legea nr. 188/1999 

privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 58. Răspunderea contravenţională se angajează în cazul în care angajaţii au săvârşit o 

contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu. 
Art. 59. Răspunderea civilă se angajează pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului 

Consiliului Județean Alba, pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit, 
pentru daunele plătite de Consiliul Județean Alba, în calitate de comitent, unei terţe persoane în baza 
unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. 

Art. 60. Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului 
sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă se angajează potrivit legii penale.  

Art. 61. (1) Sancţiunile disciplinare aplicabile personalului contractual sunt:  
a.) avertismentul scris; 
b.) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 
c.) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 
d.) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă 

de 1-3 luni cu 5-10%; 
e.) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
   (2) Sancţiunile  disciplinare se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 

angajatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen.  
   (3) Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin dispoziţie a președintelui 

Consiliului Județean Alba emisă în formă scrisă. 
   (4) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia avertismentului scris, 

nu poate fi dispusă înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.  
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   (5) Sesizarea președintelui Consiliului Județean Alba cu privire la săvârşirea abaterii 
disciplinare se face prin referat scris.  

   (6) Pentru cercetarea abaterii disciplinare a personalului contractual şi propunerea 
sancţiunii, președintele Consiliului Județean Alba constituie o comisie.  

   (7) Comisia îl va convoca în scris pe angajatul cercetat, cu cel puţin 5 zile lucrătoare 
înainte.  

   (8) Convocarea va indica cel puţin motivul, data, ora şi locul întrevederii. Ascultarea şi 
verificarea apărărilor angajatului cercetat sunt obligatorii.  

   (9) Comisia propune aplicarea sau neaplicarea unei sancţiuni disciplinare după 
finalizarea cercetării.  

   (10) Lucrările comisiei se consemnează în procese-verbale.  
   (11) Pe baza propunerilor comisiei președintele Consiliului Județean Alba stabilește 

sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de angajat.  
   (12) Emiterea dispoziţiei de sancţionare, conţinutul acesteia, perioada de comunicare şi 

contestare  vor respecta prevederile din Codul Muncii.  
   (13) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în 

formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea 
abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

Art. 62.  Pentru personalul contractual se aplică prevederile din Legea nr. 53/2003 Codul 
Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în cazul răspunderii patrimonială, 
contravenţională şi penală. 

Art. 63. (1) Angajaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 
contractuale, pentru pagubele materiale produse din vina şi în legătură cu munca lor.  

         (2) Președintele Consiliului Județean Alba va putea solicita angajatului printr-o notă 
de constatare şi evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor.  

         (3) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor nu poate fi mai mare 
decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.  

        (4) Angajatul care a încasat de la Consiliul Județean Alba o sumă nedatorată este 
obligat să o restituie. 

Art. 64. Cu privire la răspunderea contravenţională se aplică dispoziţiile actelor normative în 
vigoare privind contravenţiile. 

Art. 65. Cu privire la răspunderea penală se aplică dispoziţiile privind legea penală. 
 

 
CAPITOLUL IX - PROCEDURA DE  SOLUŢIONARE A CERERILOR  

SAU RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE ANGAJAȚILOR 
 

Art. 66. Fiecare angajat are dreptul de a adresa conducerii Consiliului Județean Alba petiții 
formulate în nume propriu. Pentru soluționarea legală a petițiilor, conducerea Consiliului Județean Alba 
va dispune măsuri de cercetare şi analiza detaliată a tuturor aspectelor sesizate. 

Art. 67. Consiliul Județean Alba are obligația să comunice petiționarului, în termen de 30 de 
zile, de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. 
Când aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunțită, președintele Consiliului 
Județean Alba poate aproba prelungirea termenului de soluţionare cu încă 15 zile. 

Art. 68. Dacă, după trimiterea răspunsului, se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut, 
această se clasează la numărul iniţial, făcându-se o menţiune despre faptul că s-a răspuns. 

Art. 69. Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale 
petiţionarului nu se iau în considerare şi vor fi clasate. 

Art. 70. În cazul în care, prin petiţie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei 
persoane, aceasta nu poate fi soluţionată de persoana în cauză sau de către un subordonat al acesteia. 

 
CAPITOLUL X - PROTECȚIA ANGAJAȚILOR 
CARE SEMNALEAZĂ ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII 
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Art. 71. Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale, 

conform, poate fi făcută, alternativ sau cumulativ: 
a.) şefului ierarhic al angajatului care a încălcat prevederile legale; 
b.) președintelui Consiliului Județean Alba, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul; 
c.) comisiei de disciplină din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 
d.) organelor judiciare; 
e.) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a 

incompatibilităţilor. 
Art. 72. Semnalarea unor fapte de încălcare a legii, prevăzute de lege ca fiind abateri 

disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, constituie avertizare în interes public şi priveşte: 
a.) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în 

legătură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în 
legătură cu serviciul; 

b.) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene; 
c.) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor; 
d.) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese; 
e.) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; 
f.) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese sau 

numite politic; 
g.) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale; 
h.) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile; 
i.) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu; 
j.) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, 

retrogradare şi eliberare din funcţie; 
k.) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu 

nerespectarea legii; 
l.) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau 

clientelare; 
m.) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al unității 

administrativ teritoriale – Județul Alba, instituţiilor publice şi al serviciilor publice din subordinea 
Consiliului Județean Alba; 

n.) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi 
cel al ocrotirii interesului public. 

Art. 73. (1) În faţa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de 
protecţie. 

        (2) Avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de bună-credinţă, în 
condiţiile legii, până la proba contrară; 

        (3) La cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, 
comisia de disciplină are obligaţia de a invita un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei 
profesionale.  

         (4) În situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, 
direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplină 
va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea. 
 

CAPITOLUL XI - CRITERIILE ŞI PROCEDURILE  
DE EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR 

 
Art. 74. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor reprezintă aprecierea 

obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor, prin compararea gradului şi a 
modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu rezultatele 
obţinute în mod efectiv de către anagajat pe parcursul unui an calendaristic şi urmăreşte: 
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a.) corelarea obiectivă dintre activitatea angajatului şi cerinţele funcţiei publice/postului, prin 
raportare la nivelul funcţiei deţinute;  

b.) asigurarea unui sistem motivaţional, astfel încât să fie determinată creşterea performanţelor 
profesionale individuale;  

c.) identificarea necesităţilor de instruire a angajaţilor, pentru îmbunătăţirea rezultatelor 
activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite. 

 
A. EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE 

FUNCŢIONARILOR PUBLICI 
Art. 75. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face cu 

respectarea prevederilor art. 621 - 6213 din Legea nr. 188/1999 privind Statului funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
B. EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE 

PERSONALULUI CONTRACTUAL 
Art. 76. Activitatea profesională se apreciază anual ca urmare a evaluării performanţelor 

profesionale individuale de către Preşedintele Consiliului Judeţean - denumit evaluator, la propunerea 
şefului ierarhic superior, pentru personalul aflat în subordinea acestuia prin acordarea de calificative. 

Art. 77. (1) Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale personalului 
contractual se realizează de regulă pentru un an calendaristic, în perioada cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie 
din anul următor perioadei evaluate, pentru tot personalul contractual care au desfăşurat efectiv 
activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea. 

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. 1, evaluarea parţială a performanţelor 
profesionale individuale ale personalului contractual se realizează pentru o altă perioadă decât cea 
prevăzută la alin. 1, în situația modificării raportului de muncă al persoanei evaluate sau a raportului de 
muncă/serviciu al șefului ierarhic superior. 

     (3) Prin excepţie de la prevederile alin. 1, evaluarea anuală a performanţelor 
profesionale individuale ale personalului contractual se poate realiza şi ulterior perioadei cuprinse între 
1 şi 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate, în situaţia în care raportul de muncă al persoanei 
evaluate sau al șefului ierarhic superior este suspendat pe parcursul întregii perioade de evaluare. În 
acest caz, evaluarea se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la reluarea activităţii. 

Art. 78. (1) În vederea realizării componentei evaluării performanţelor profesionale individuale 
ale personalului contractual, la începutul perioadei evaluate şeful ierarhic superior stabileşte obiectivele 
individuale pentru personalul contractual a căror activitate o coordonează şi indicatorii de performanţă 
utilizaţi în evaluarea gradului şi a modului de atingere a acestora. 

      (2) Obiectivele prevăzute la alin. 1 se stabilesc în conformitate cu atribuţiile din fişa 
postului, prin raportare la funcţia deţinută, gradul profesional al acesteia, cunoştinţele teoretice şi 
practice şi abilităţile necesare exercitării funcţiei deţinute de personalul contractual, şi corespund 
obiectivelor compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea acesta. 

       (3) Indicatorii de performanţă prevăzuţi la alin. 1 se stabilesc pentru fiecare obiectiv 
individual, în conformitate cu nivelul atribuţiilor titularului postului, prin raportare la cerinţele privind 
cantitatea şi calitatea muncii prestate. 

      (4) În toate situaţiile, obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă se aduc la 
cunoştinţa personalului contractual la începutul perioadei evaluate. 

      (5) Obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă pot fi revizuiţi trimestrial sau 
ori de câte ori intervin modificări în activitatea ori în structura organizatorică a autorităţii. Prevederile 
alin. 4 se aplică în mod corespunzător. 

 Art. 79. Criteriile de performanţă utilizate pentru realizarea componentei evaluării 
performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual sunt cele prevăzute în contractul 
individual de muncă al angajatului. 

Art. 80. Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează în următoarele etape:  
a.) întocmirea raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale de către şeful 

ierarhic superior; 
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 b.) interviul; 
 c.) acordarea calificativelor de evaluare de către evaluator. 
Art. 81. Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale este un document 

distinct, denumit în continuare raport de evaluare, în care şeful ierarhic superior: 
 a.) acordă note pentru fiecare componentă a evaluării, propune punctajul final şi calificativul 

acordat; 
b.) consemnează rezultatele deosebite ale personalului contractual, dificultăţile obiective 

întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante; 
c.) stabileşte necesităţile de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate;  
d.) stabileşte obiectivele individuale pentru anul următor perioadei evaluate. 
Art. 82. (1) Interviul este o discuţie între şeful ierarhic superior şi personalul contractual evaluat 

în cadrul căreia se aduce la cunoştinţa personalului contractual evaluat conţinutul raportului de evaluare 
şi se discută aspectele cuprinse în acesta, având ca finalitate semnarea şi datarea raportului de evaluare 
de către şeful ierarhic superior şi de către personalul contractual evaluat. 

    (2) În cazul în care între personalul contractual evaluat şi şeful ierarhic superior există 
diferenţe de opinie asupra conţinutului raportului de evaluare, se procedează astfel: 

a.) în situaţia în care se ajunge la un punct de vedere comun, şeful ierarhic superior poate 
modifica raportul de evaluare; 

b.) în situaţia în care nu se ajunge la un punct de vedere comun, personalul contractual 
consemnează comentariile sale în raportul de evaluare, în secţiunea dedicată. 

    (3) În situaţia în care personalul contractual evaluat refuză să semneze raportul de 
evaluare, acest aspect se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către şeful ierarhic superior şi 
semnat de către acesta şi un martor. Refuzul personalului contractual evaluat de a semna raportul de 
evaluare nu împiedică producerea efectelor juridice ale acestuia. 

 Art. 83. (1) Pentru fiecare dintre componentele evaluării performanţelor profesionale 
individuale ale personalului contractual şeful ierarhic superior acordă note de la 1 la 5. Nota 1 
reprezintă nivelul minim de atingere a fiecăruia dintre obiectivele individuale în raport cu indicatorii de 
performanţă şi, respectiv, nivelul minim apreciat de îndeplinire a fiecăruia dintre criteriile de 
performanţă, iar nota 5 reprezintă nivelul maxim.  

      (2) Nota finală acordată pentru îndeplinirea obiectivelor individuale reprezintă media 
aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv individual, inclusiv a celor revizuite, 
dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate.  

      (3) Nota finală acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă reprezintă 
media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanţă.  

      (4) Punctajul final al evaluării performanţelor profesionale individuale este media 
aritmetică a notelor obţinute pentru obiectivele individuale şi criteriile de performanţă, potrivit alin. 2 şi 
alin. 3. 

  Art. 84. (1) Raportul de evaluare rezultat în urma interviului se înaintează evaluatorului, care 
apreciază activitatea profesională prin acordarea de calificative în funcţie de notele propuse de şeful 
ierarhic superior. 

      (2) Evaluatorul poate modifica notele propuse de şeful ierarhic superior, cu obligaţia 
de motivare şi de înştiinţare a personalului contractual evaluat. În acest caz, personalul contractual 
evaluat semnează raportul de evaluare modificat de evaluator, cu posibilitatea consemnării observaţiilor 
sale, dacă este cazul. 

      (3) În urma evaluării performanţelor profesionale individuale, personalului contractual 
i se acordă unul dintre următoarele calificative: foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător. 

      (4) Acordarea calificativelor se face pe baza punctajului final al evaluării 
performanţelor profesionale individuale, după cum urmează: 

 a.) pentru un punctaj între 1,00 şi 2,00 se acordă calificativul nesatisfăcător; 
 b.) pentru un punctaj între 2,01 şi 3,50 se acordă calificativul satisfăcător; 
 c.) pentru un punctaj între 3,51 şi 4,50 se acordă calificativul bine;  
 d.) pentru un punctaj între 4,51 şi 5,00 se acordă calificativul foarte bine. 



 

 

132 

     (5) La finalizarea evaluării o copie a raportului de evaluare se comunică personalului 
contractual evaluat. 

Art. 85. (1) Personalul contractual nemulţumit de evaluarea comunicată o pot contesta, în cadrul 
procedurii de evaluare, la conducătorul autorităţii, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la 
cunoştinţă. 

     (2) Conducătorul autorităţii soluţionează contestaţia pe baza raportului de evaluare şi a 
referatelor întocmite de către personalul contractual evaluat, şi de către şeful ierarhic, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei. 

    (3) Pe baza documentelor prevăzute la alin. 2, conducătorul autorităţii respinge motivat 
contestaţia sau o admite, caz în care modifică raportul de evaluare în mod corespunzător. Rezultatul 
contestaţiei se comunică personalului contractual în termen de 5 zile lucrătoare de la soluţionarea 
acesteia.  

    (4) La expirarea termenului prevăzut la alin. 1, în condiţiile în care personalul 
contractual nu a contestat rezultatul evaluării, respectiv la expirarea termenului prevăzut la alin. 3, o 
copie a raportului de evaluare, certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana cu 
atribuţii privind evidenţa personalului din cadrul compartimentului de resurse umane, se comunică 
personalului contractual. 

    (5) Personalul contractual nemulţumit de rezultatul evaluării performanţelor 
profesionale individuale se poate adresa instanţei, în condiţiile legii.  

Art. 86. (1) Calificativele obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale sunt 
avute în vedere la: 

a.) promovarea într-o funcţie superioară; 
b.) desfacerea contractului de muncă. 
   (2) Necesităţile de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate, 

stabilite în cadrul evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual, se au 
în vedere la elaborarea planului de perfecţionare profesională. 
 

 
CAPITOLUL IX - DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 82. (1) Regulamentul de organizare internă va fi adus la cunoștința angajaților și 

Sindicatului aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba – „AS Alba” în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data aprobării acestuia.  

   (2) Prin grija Biroului resurse umane, fiecare angajat va semna pentru luarea la 
cunoştinţă a prevederilor prezentului regulament de organizare internă. 

   (3) Orice modificare ce intervine în conținutul regulamentului de organizare internă 
este supusă procedurilor de informare prevăzute în alineatul precedent. 

   (4) Orice angajat interesat poate sesiza conducerea Consiliului Județean Alba cu 
privire la dispoziţiile prezentului regulament, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său. 

   (5) Regulamentul de organizare internă se afișează la sediul Consiliului Județean 
Alba. 

   (6) Controlul legalității dispozițiilor cuprinse în regulamentul de organizare internă 
este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data 
comunicării de către conducerea Consiliului Județean Alba a modului de soluţionare a sesizării 
formulate potrivit alin. 4.    
 
                     Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
         ION DUMITREL              Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
 

DISPOZIȚIE 
privind aprobarea Regulamentului cu privire la primirea, înregistrarea, circulaţia, 

redactarea şi semnarea documentelor, aplicarea sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor,  
expedierea corespondenţei în cadrul structurilor aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  
 
 
 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 9864/15 mai 2019 întocmit de Direcția juridică și administraţie publică 

din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba; 
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 47 din 28 februarie 

2019 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
Având în vedere prevederile: 
- art. 103 alin. 1, art. 104 alin. 1 lit. a, art. 104 alin. 1 lit. f și art. 128 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea  imnului naţional şi 

folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice; 
- Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 
- Legii nr. 554/2001 privind liberul acces la informații clasificate, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 
- Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către 

autoritățile administrației publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 1157/2001 pentru aprobarea normelor privind arborarea drapelului României, 

intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 
clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declarațiilor de avere și 
Registrului declarațiilor de interese; 

- H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul 
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a 
proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării; 

- Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018 pentru aprobarea 
Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;  
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- Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente aprobate 
de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/2 mai 1996; 

- Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 
16/1996 aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 137 din 27 septembrie 2013. 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea 
 

DISPOZIŢIE 
   

Art. 1. Aprob Regulamentul cu privire la primirea, înregistrarea, circulaţia, redactarea şi 
semnarea documentelor, aplicarea sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor, expedierea 
corespondenţei în cadrul structurilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, 
conform anexei - parte integrantă a prezentei dispoziții. 

Art. 2. Prevederile Regulamentului cu privire la primirea, înregistrarea, circulaţia, redactarea 
şi semnarea documentelor, aplicarea sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor, expedierea 
corespondenţei în cadrul structurilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba vor fi 
aduse la cunoştinţa personalului aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba prin grija 
Biroului resurse umane. 

Art. 3. Prevederile prezentei dispoziții și ale Regulamentului cu privire la primirea, 
înregistrarea, circulaţia, redactarea şi semnarea documentelor, aplicarea sigiliului/ştampilei, 
utilizarea parafelor, expedierea corespondenţei în cadrul structurilor aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba intră în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii. 
 Art. 4. Pe baza prevederilor cuprinse în Regulamentul cu privire la primirea, înregistrarea, 
circulaţia, redactarea şi semnarea documentelor, aplicarea sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor, 
expedierea corespondenţei în cadrul structurilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba vor fi actualizate/redactate proceduri operaționale în conformitate cu dispozițiile Ordinului 
secretarului general al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului 
intern managerial al entităţilor publice. 
 Art. 5. Regulamentul cu privire la primirea, înregistrarea, redactarea, semnarea, aplicarea 
sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor, expedierea corespondenţei, precum şi constituirea arhivei în 
cadrul structurilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba aprobat prin Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 24 din 8 februarie 2018, precum și alte prevederi 
contrare, își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii. 

 
Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, vicepreședinților Consiliului 
Județean Alba, administratorului public al Județului Alba, arhitectului șef al Județului Alba, 
funcţionarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției 
gestionarea patrimoniului, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism, Biroului audit public intern și 
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
     ION DUMITREL           Vasile BUMBU  
 

 
 

                                                                   
Nr. 348 
Alba Iulia,  15 mai 2019         
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Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului  
Județean Alba nr. 348/15 mai 2019 

   
      

R E G U L A M E N T 
cu privire la primirea, înregistrarea, circulaţia, redactarea 

 şi semnarea documentelor, aplicarea sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor,  
expedierea corespondenţei, precum şi constituirea arhivei  

în cadrul structurilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  
 
 

CAPITOLUL  I Dispoziţii generale 
    
   Art. 1. (1) Prezentul regulament stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile cu privire la  
primirea, înregistrarea, circulația, redactarea şi semnarea documentelor, aplicarea sigiliului/ştampilei, 
utilizarea parafelor, expedierea corespondenţei, precum şi constituirea arhivei în cadrul structurilor 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
    (2) Regulamentul are drept scop: 
   a.) să sporească gradul de responsabilitate a angajaților din cadrul structurilor aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba față de fundamentarea actului decizional; 
   b.) să implice participarea activă a angajaților din cadrul structurilor aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a 
actelor administrative, precum și față de soluționarea, în concordanță cu prevederile legale în vigoare, a 
solicitărilor adresate Consiliului Județean Alba de către cetățeni; 
   c.) să sporească gradul de transparenţă la nivelul structurilor aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba; 

Art. 2.  În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au următorul înțeles: 
a.) prin act administrativ se înțelege actul unilateral cu caracter individual sau normativ 

adoptat/emis de Consiliul Județean Alba/președintele Consiliului Județean Alba, în regim de putere 
publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, 
modifică sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative şi contractele încheiate de 
Consiliul Judeţean Alba care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică/privată a 
Judeţului Alba, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achiziţiile publice; 

b.) prin adeverință se înţelege documentul prin care se atestă un drept sau un fapt; 
c.) prin angajat se înţelege funcţionarul public sau personalul contractual care ocupă un post din 

statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, încadrat în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare sau ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

d.) prin arhivă se înțelege totalitatea documentelor, indiferent de forma, suportul şi metoda de 
inscripţionare, create şi deţinute de-a lungul timpului de către Consiliul Județean Alba în exerciţiul 
activităţii sale; 

e.) prin certificat se înţelege documentul prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt 
ori se atestă o anumită calitate în vederea valorificarii anumitor drepturi de către persoana care solicită 
eliberarea acestuia; 

f.) prin dispoziție a președintelui consiliului județean se înțelege actul administrativ emis de 
președintele Consiliului Județean Alba, în exercitarea atribuțiilor de serviciu și a prerogativelor stabilite 
de actele normative în vigoare; 
 g.) prin document se înțelege o informaţie înregistrată pe orice fel de suport, creată sau primită, 
păstrată  sau arhivată de către Consiliul Județean Alba; 

h.) prin hotărâre a consiliului județean se înțelege actul administrativ de autoritate adoptat de 
Consiliul Județean Alba, în calitate de autoritate deliberativă; 
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i.) prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau 
rezultă din activităţile Consiliului Județean Alba/aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, 
indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei; 

j.) prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană 
fizică identificată sau identificabilă; 
 k.) prin minută se înţelege documentul scris în care se consemneazã în rezumat punctele de 
vedere exprimate de participanţi la o şedinţã publică sau la o dezbatere publică; 

l.) prin nomenclator arhivistic se înțelege instrumentul de lucru utilizat la constituirea unităţilor 
arhivistice pe structuri organizatorice, pe probleme şi termene de păstrare; 

m.) prin petiție se înţelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori 
prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa Consiliului 
Județean Alba; 

n.) prin plângere prealabilă se înţelege cererea prin care se solicită Consiliului Judeţean Alba 
sau președintelui Consiliului Județean Alba reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual 
sau normativ, în sensul revocării sau modificării acestuia; 

o.) prin registratura generală se înțelege registrul ca document de evidență primară imprimat pe 
hârtie, în care sunt înregistrare cronologic toate documentele cu caracter intern, documentele primite 
sau expediate prin corespondență; 
 p.) prin structură a aparatului de specialitate se înţelege direcţia, serviciul, biroul, 
compartimentul - ca părţi componente ale aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba aşa 
cum sunt reglementate prin Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al  
Consiliului Județean Alba.  
 Art. 3. Circulaţia documentelor în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 
se face pe baza Condicii de predare-primire constituită la nivelul fiecărei structuri de specialitate, prin 
grija șefilor structurilor aparatului de specialitate, cărora le revine și obligația de a coordona și urmări 
rezolvarea lucrărilor repartizate în termenul prevăzut de conducerea Consiliului Județean Alba, sau în 
lipsa unui termen stabilit de conducere, în termenul prevăzut de actele normative în vigoare.  

Art. 4. Pentru documentele redactate în cazul proiectelor aflate în implementare finanţate din 
fonduri externe nerambursabile, modalităţile de redactare şi semnare precizate în ghidurile de finanţare 
şi procedurile operaţionale stabilite de finanţator au prioritate faţă de prevederile prezentului 
regulament. 

Art. 5. Dacă reglementările cuprinse în actele normative în vigoare sunt mai favorabile, mai 
eficiente sau suplimentare faţă de prevederile prezentului regulament, vor fi aplicate  prevederile 
înscrise în actele normative respective. 
 

CAPITOLUL  II   Primirea, înregistrarea, evidenţa documentelor şi evidenţa registrelor 
 

 Art. 6. (1) Documentele primite în corespondență, indiferent de modalitatea de recepție (direct, 
poșta, poșta militară, curier, fax, poșta electronică, etc.), se înregistrează în registratura generală a 
Consiliului Judeţean Alba, cronologic, în ordinea primirii acestora. 
  (2) În registratura generală a Consiliului Judeţean Alba sunt înregistrate şi toate 
documentele cu caracter intern sau care urmează a fi expediate, redactate din oficiu sau drept răspuns la 
cereri, petiţii, solicitări, adrese, primite din partea unor persoane fizice sau juridice, instituţii sau 
autorităţi publice. 
  (3)  Înregistrarea documentelor în registratura generală se face prin utilizarea unui sistem 
informatic, iar evidenţa documentelor înregistrate se ţine în format scris, pe hârtie.  
  (4)  Ca urmare a utilizării Programului informatic INFOCET de înregistrare a 
documentelor, la începutul fiecărei zi lucrătoare va fi imprimată pe hârtie lista care cuprinde 
documentele înregistrate în ziua anterioară (în ziua de luni a săptămânii sau prima zi lucrătoare după 
zile declarate libere urmând a fi  imprimate liste şi pentru zilele de sâmbătă sau duminică ori zilele 
nelucrătoare - numai dacă în aceste zile au fost înregistrate documente).  

  (5)  Fac excepţie de la regula prevăzută la alin. 1 şi alin. 2, urmând a fi înregistrate 
numai în evidenţe separate:  
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a.) hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean Alba; 
b.) dispoziţiile emise de preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 
c.) proiectele de hotărâri inițiate în conformitate cu prevederile legale în vigoare care sunt 

propuse de inițiatori în vederea dezbaterii și aprobării acestora; 
d.) documentele care au atribuit un nivel de clasificare; 
e.) corespondenţa care prezintă pe plic, ori în interiorul acesteia, una din menţiunile: secret de 

serviciu, secret, strict secret, strict secret de importanţă deosebită; 
f.) certificatele urbanism; 
g.) autorizaţiile de construire/desfiinţare; 
h.) declaraţiile de avere şi de interese pentru consilierii județeni, funcţionarii publici şi 

personalul contractual cu funcţii de conducere din cadrul aparatului de specialitate; 
i.) procesele verbale ale şedinţelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba; 
j.) documentele care se  înregistrează  separat în  registre, centralizatoare, condici, borderouri 

create ca instrumente de lucru stabilite de actele normative în vigoare. 
Art. 7. (1) Înregistrarea documentelor se efectuează pe ani calendaristici, începând cu data de l 

ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. 
  (2) Înregistrarea se face fără a fi păstrate rânduri sau spații libere. 
  (3) Documentele pentru care există stabilită o altă formă legală de evidență, se 
înregistrează și conform regulilor de ținere a evidențelor respective.    

Art. 8. (1) La înregistrarea în programul informatic  INFOCET  a documentelor vor fi 
completate următoarele rubrici:  

  * emitentul (proveniența) fără a fi făcute prescurtări; În cazul serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la 
nivel local se înscrie doar denumirea instituției la nivel local, fără a mai fi înscris ministerul/organul 
administrației publice centrale ; 

 * numele persoanelor fizice/ juridice /cod unic de înregistrare – în cazul persoanelor 
juridice;  

*  numărul şi data documentului extern, conform înregistrării efectuate de emitent; 
* adresa emitentului: județ, localitate, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod 

poștal, sectorul – în cazul municipiului București);  
*  numărul de telefon/fax al emitentului;  
*  tipul documentului;  
 * numărul filelor documentului (cu excepția documentațiilor tehnice/ proiectelor tehnice 

care se prezintă coletate însoțite de adrese de înaintare și opisuri conținând cuprinsul documentațiilor) 
  * cuprinsul/conţinutul documentului în rezumat; * numărul anexelor; * numărul filelor 

anexelor; 
 * numărul de înregistrare al documentului la care se conexează – dacă este cazul; 
 * observații.  
 * în cazul în care documentul supus înregistrării nu conține toate rubricile menționate 

mai sus, rubricile respective rămân necompletate. Plicul corespondenței, acolo unde există, nu va fi luat 
în calcul la numărul total al filelor. 

* La rubrica conex se înscrie numărul documentului care se referă la aceeaşi problemă 
conexat la primul document înregistrat; 

    (2) După completarea tuturor rubricilor/câmpurilor, programul informatic  INFOCET  
generează din oficiu numărul de înregistrare și data înregistrării. 

     (3) În cazul în care documentul supus înregistrării nu conține toate datele la care s-a 
făcut trimitere în alin. 1 (de exemplu cod unic de înregistrare – în cazul persoanelor juridice și numărul 
de telefon/fax al emitentului), rubricile respective vor rămâne necompletate. 

     (4) La rubrica emitentul (proveniența) nu vor fi făcute prescurtări. În cazul serviciilor 
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale 
organizate la nivel local va fi înscrisă doar denumirea instituției la nivel local, fără a mai fi înscris 
ministerul/organul administrației publice centrale 
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     (5) În scopul evitării unei duble înregistrări a unui document, angajatul care are 
atribuții de efectuare a operațiunilor de înregistrare a documentelor în registratura generală verifică în 
prealabil în sistemul electronic de evidență INFOCET dacă documentul supus înregistrării a mai fost 
înregistrat anterior.  
                (6) În cazul în care unele documente sunt predate direct sau prin curier în vederea 
înregistrării în registratura generală a Consiliului Judeţean Alba, angajatul care efectuează operațiunea 
de înregistrare în registratura generală are obligația ca, după înregistrarea documentelor, să informeze 
persoana care i-a predat documentul cu privire la numărul de înregistrare acordat documentului 
respectiv. 

     (7) Angajatul care are atribuții de efectuare a operațiunilor de înregistrare a 
documentelor în registratura generală va semna pentru primirea documentelor externe în conformitate 
cu solicitările persoanei care predă documentul (curier poştal, agent procedural etc.), pe documentele 
specifice şi, dacă se cere aplicarea parafei, va aplica parafa cu menţiunea „CONSILIUL JUDEŢEAN 
ALBA - ALBA IULIA - Cod poștal 510118, Piața I.I.C.Brătianu, nr. 1.”. 

     (8) Angajatul care are atribuții de efectuare a operațiunilor de înregistrare a 
documentelor în registratura generală, pentru valabilitatea înregistrării, aplică faptic în colţul din 
dreapta sus al documentelor primite parafa de înregistrare, cu menţiunea „JUDEŢUL ALBA - 
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA - Intrat nr. ............ – anul ...... luna ..... ziua ..... .”, pe fiecare 
document primit, completează numărul de înregistrare generat de programul informatic INFOCET, data 
înregistrării (ziua, luna, anul) şi se semnează.  În cazul în care corespondenţa se compune din mai multe 
file, parafa se aplică doar pe prima filă, urmând să fie efectuată mențiunea numărului de file, în partea 
dreaptă a parafei .      
 Art. 9.  (1) Documentele pot fi depuse la registratura generală personal, prin poştă, prin curier, 
fax sau e-mail, în timpul programului de lucru, şi vor fi preluate urmând a proceda la înregistrarea 
acestora, de către angajatul care are atribuţii privind înregistrarea documentelor în registratura generală. 
  (2) Documentele primite prin poşta militară (cu excepția documentelor clasificate) vor fi 
preluate de angajatul care efectuează lucrările de secretariat la Cabinetul Preşedintelui Consiliului 
Județean Alba. Acesta va proceda la înregistrarea documentelor primite prin poşta militară în „Registrul 
privind corespondenţa expediată/intrată prin Poşta Militară”, iar ulterior va efectua operațiunea de 
înregistrare și în registratura generală. 

  (3) Când documentele înregistrate au atașate anexe, hărți, reviste, cărți, alte mijloace de 
stocare a documentelor (dischete, CD, DVD, etc.) se face mențiune despre existența acestora, în partea 
dreaptă a parafei care conține numărul de înregistrare și data documentului. 
  (4) Dacă lipsesc anexe care sunt menţionate în documentul înregistrat, angajatul cu 
atribuţii privind înregistrarea documentelor în registratura generală și care l-a primit, face menţiune 
despre acest lucru, în caz contrar fiind răspunzător de pierderea lor. 

          (5) În situația în care se constată ca fost deschis din eroare un document din 
corespondenţă, care nu este adresat Consiliului Județean Alba, ci unei alte autorități/instituții, acest 
document se înregistrează şi se transmite, de îndată, cu adresă de înaintare autorității/instituției căreia i-
a fost adresat sau căreia îi revine competența de soluționare, urmând a fi comunicat emitentului răspuns 
scris despre acest fapt. 

  (6) În cazul în care într-un document nu este menţionată adresa emitentului sau datele de 
identificare ale acestuia, se păstrează plicul, care va fi anexat documentului, indiferent dacă plicul 
conţine sau nu adresa ori datele de identificare ale emitentului. 
 Art. 10. (1) În situația prevăzută la art. 6 alin. 4 din prezentul Regulament, după ultima poziție 
(ultimul număr de înregistrare) se va înscrie citeț numele și prenumele persoanei care a efectuat 
imprimarea Registrului general de intrare-ieşire corespondenţă aferent zilei (după caz zilelor) 
anterioare și va semna.  
   (2) Documentele repartizate unei structuri funcționale din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba vor fi evidenţiate, cronologic, în ordinea primirii sau expedierii 
lor, în Registre de intrare corespondenţă, conduse şi păstrate de fiecare direcţie, serviciu, birou din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. În cazul direcțiilor care au în subordine 
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servicii și birouri va fi condus și păstrat un singur Registru de intrare corespondență care va fi utilizat și 
pentru serviciile și birourile subordonate. 
   (3) La sfârşitul fiecărui an calendaristic, după ultima operațiune de înregistrare va fi 
încheiat un Proces verbal de închidere a registrului care va conține data încheierii, numărul de poziții 
înregistrate în cursul anului, semnătura angajatului care are atribuții privind completarea registrului și 
semnătura șefului ierarhic superior. 
 Art. 11. (1) Documentele înregistrate din oficiu şi cele întocmite pentru uz intern se înregistrează 
identic documentelor intrate, urmând să fie completate doar coloanele adecvate în registratura generală.  
    (2) În cazul documentelor care urmează a fi expediate ca răspuns, acestea vor primi 
număr de înregistrare nou, urmând ca în registratura generală la rubrica „Conex cu” și în conținutul 
acestora să fie făcută trimitere la numărul de înregistrare din registratura generală a Consiliului Județean 
Alba, al documentului la care se răspunde. 
     (3)  Numărul de înregistrare care va fi înscris pe documentele înregistrate din oficiu, 
documentele întocmite pentru uz intern și documentele care urmează a fi expediate ca răspuns, va fi 
compus din: 
  numărul generat de Programul informatic INFOCET; 
  mențiunea R însoțită de numărul generat la înregistrarea documentului la care se întocmeşte 
răspunsul (numai în cazul documentelor care fac obiectul alin. 2); 
  indicativul structurii din cadrul aparatului de specialitate care a înregistrat documentul - 
compus din majusculele care intră în denumirea structurii (AP - Administrator public; CP - Cabinetul 
președintelui; BRU - Biroul resurse umane; BAP - Biroul audit public intern; SJ - secretarul județului; 
SA - Serviciul administrativ; DJAP - Direcția juridică și administrație publică; DDB - Direcția 
dezvoltare și bugete; DGP - Direcția gestionarea patrimoniului; DATU - Direcția amenajarea 
teritoriului și urbanism; etc. Serviciile și birourile din subordinea unei direcții vor folosi indicativul 
direcției. 
  indicativul din Nomenclatorul arhivistic în vigoare la data întocmirii documentului, care 
reprezintă unitatea arhivistică în care va fi arhivat documentul; 
  data documentului generată de Programul informatic INFOCET în formatul zi, luna, an. 
 Exemple: 9864/DJAP/VI.A.11/15 mai 2019 - document din oficiu sau pentru uz intern 
       9132/R8462/BRU/III.23/8 mai 2019 - document răspuns la o solicitare 
          (4)  Pentru documentele la care se face trimitere în alin. 3 numărul de 
înregistrare va fi înscris după antet, la început de rând de la stânga la dreapta.  

Art. 12. (1) În funcţie de specificul activităţilor din sfera de competenţă a structurilor funcționale 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, angajații desemnați ţin evidenţe şi 
conduc registrele şi programele prevăzute de actele normative în domeniu, urmând ca acestea să fie 
constituite, înregistrate, păstrate şi arhivate, după caz, conform Nomenclatorului arhivistic confirmat de 
şeful Serviciului Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale şi aprobat prin dispoziţie, de preşedintele 
Consiliului Judeţean Alba. 
   (2) Fiecare registru va fi înregistrat la începutul fiecărui an calendaristic în unul din 
Registrele speciale de evidență a registrelor și condicilor, separat, pe categorii: neclasificate și 
clasificate. Cele două registre vor fi gestionate de un angajat din cadrul Compartimentului control intern 
managerial.  
  Art. 13. La nivelul structurilor funcționale ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba vor fi constituite următoarele tipuri de registre: 
 a.) Registru de evidență a registrelor și condicilor care conțin informații clasificate; 
 b.) Registru de evidență a registrelor și condicilor care conțin informații neclasificate; 
 c.) Registru privind evidenţa şi numerotarea documentelor de intrare-ieșire în Consiliul Județean 
Alba (registratura generală); 

d.) Registru privind evidenţa şi numerotarea hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Alba; 
e.) Registru privind evidenţa şi numerotarea dispoziţiilor emise de preşedintele Consiliului 

Judeţean Alba; 
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 f.) Registru privind evidenţa şi numerotarea proiectelor de hotărâri iniţiate de președintele și 
vicepreședinții consiliului județean, de consilierii județeni, precum și de către cetățeni, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare; 
 g.) Registru de evidență a informațiilor clasificate secret de serviciu; 
 h.) Registru de evidență a informațiilor clasificate secret și strict secret; 
 i.) Registru de evidență a informațiilor clasificate strict secret de importanță deosebită; 
 j.) Condica de predare-primire a informațiilor clasificate;  
 k.) Registru de evidență a informațiilor clasificate multiplicate; 
 l.) Registru privind înregistrarea și evidența auorizațiilor/certificatelor de acces la informații 
clasificate secret de serviciu; 
 m.) Registru intrări – ieşiri de corespondenţă Structura de securitate din cadrul aparatului de 
specialitate; 

n.) Registrul privind evidența sigiliilor, ştampilelor și  parafelor utilizate de personalul din 
cadrul aparatului de specialitate; 
 o.) Registru privind evidenţa petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Alba; 
 p.) Registru pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de 
interes public; 
  q.) Registru privind înregistrarea declaraţiilor de avere depuse de consilierii județeni; 
 r.) Registru privind înregistrarea declaraţiilor de interese depuse de consilierii județeni; 
 s.) Registru privind înregistrarea declaraţiilor de avere depuse de funcţionarii publici şi 
personalul contractual cu funcţii de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba; 
 ș.) Registru declaraţiilor de interese depuse de funcţionarii publici şi personalul contractual cu 
funcţii de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 
 t.) Programul REVISAL privind evidenţa on – line a salariaţilor încadraţi cu contract individual 
de muncă și funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 
 ț.) Registru de evidenţa a certificatelor de urbanism emise de Președintele Consiliului Județean 
Alba; 
 u.) Registru de evidenţa a autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise de Președintele 
Consiliului Județean Alba; 
 v.) Registrul conţinând evidenţa şi numerotarea avizelor emise de comisia privind structurile de 
vânzare cu suprafaţă mare; 

w.)Registru unic procese verbale a ședințelor comisiilor de cercetare prealabilă în vederea 
declarării utilității publice; 

x.)Registru operațiuni și documente privind cercetarea prealabilă în vederea declarării utilității 
publice; 
 y.) Registru de evidenţă a datoriei publice locale a Județului Alba; 
 z.) Subregistrul datoriei publice locale garantate; 
 aa.) Registru privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv; 

bb.) Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul activităţilor de protocol în exercitarea 
mandatului sau a funcţiei; 

cc.) Registru de evidenţă privind avizele juridice scrise, datate şi numerotate; 
 dd.) Registru de evidenţă privind evidența litigiilor aflate pe rolul instanțelor 
judecătorești/parchetelor în care Consiliul Judeţean Alba/Judeţul Alba/Preşedintele Consiliului Judeţean 
Alba au calitatea de parte;  
 ee.) Registru special privind evidența cererilor adresate Consiliului Judeţean Alba înregistrate în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995 referitoare la reglementarea situaţiei juridice a unor 
imobile cu destinaţia locuinţe, trecute în proprietatea statului; 
 ff.) Registru special privind evidenţa notificărilor adresate Consiliului Judeţean Alba înregistrate 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001; 
 gg.) Registru privind evidenţa intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice; 
 hh.) Registru privind evidența documentelor consultate din arhiva Consiliului Județean Alba; 
 ii.) Registru de depozit privind scoaterea documentelor din depozitul de arhivă pentru cercetare; 



 

 

141 

 jj.) Monitorul Oficial al Judeţului Alba care conține actele publicate în Monitorul Oficial al 
Judeţului Alba (hotărâri, dispoziţii, rapoarte de activitate, etc); 
 kk.) Alte registre, subregistre,  programe, etc 
 Art. 14. În funcţie de atribuţiile specifice structurilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba, persoanele desemnate ţin suplimentar reglementărilor art. 12, evidenţe şi 
conduc registre, centralizatoare, condici, borderouri create ca instrumente de lucru care vor  fi 
constituite, înregistrate, păstrate şi arhivate, după caz, astfel:  
 a.) Registru privind corespondenţa expediată/intrată prin poşta militară; 
 b.) Borderou poştă militară; 
 c.) Registru privind evidenţa persoanelor desemnate să exercite un mandat de reprezentare în 
numele Consiliului judeţean Alba sau al preşedintelui Consiliului judeţean Alba; 
 d.)Registrul de evidenţa  a proiectelor de hotarâri de Guvern 

e.) Registru privind evidența proceselor verbale ale şedinţelor comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Alba; 

f.) Centralizator privind evidenţa comunicării hotărârilor Consiliului Judeţean Alba; 
g.) Registru privind evidența audiențelor acordate de conducerea Consiliului Județean Alba; 

 h.) Registru de evidenţă a delegaţiilor consilierilor judeţeni; 
i.) Registru privind evidenţa și numerotarea hotărârilor adoptate de Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică Alba; 
 j.) Registru privind corespondenţa purtată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba;   
 k.) Registru de evidenţă a delegaţiilor privind deplasările interne ale personalului din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean şi a managerilor instituţiilor publice de cultură din subordinea 
Consiliului Judeţean Alba; 
 l.) Registru de evidenţă a delegaţiilor privind deplasările conducerii Consiliului Judeţean Alba; 
  m.) Registrul de evidenţă a notelor de comandă, publicitate, presă scrisă şi on-line; 
 n.) Borderouri în care se evidenţiază corespondenţa expediată prin poştă; 
 o.) Condica „Curier local” în care se evidenţiază corespondenţa expediată în municipiul Alba 
Iulia prin curier local;  
  p.) Registru privind evidența şi numerotarea avizelor emise de arhitectul şef şi fundamentate de 
către Comisia tehnică judeţeană de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice.  Avizele vor 
purta pe lângă numărul corespunzător din Registru avize şi numărul de înregistrare a solicitării avizului 
din Registratura generală; 
 q.) Registru privind evidența prelungirii perioadei stabilite prin certificatele de urbanism emise 
de Președintele Consiliului Județean Alba 
 r.) Registru privind evidența prelungirii perioadei stabilite prin autorizaţia de 
construire/desfiinţare  emise de Președintele Consiliului Județean Alba 
 s.) Registru privind evidența contravenţiilor constatate care asigură evidenţa şi numerotarea 
proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii. Procesele verbale vor purta pe lângă numărul corespunzător din Registru contravenţii şi 
numărul de înregistrare din Registratura generală; 
 ș.) Registru de evidenţă avize pentru eliberare certificate de urbanism care asigură evidenţa şi 
numerotarea acestora. Avizele vor purta pe lângă numărul corespunzător din Registru şi numărul de 
înregistrare a solicitării avizului din Registratura generală; 
 t.) Registru de evidenţă avize pentru eliberare autorizaţie de construire/desfiinţare care asigură 
evidenţa şi numerotarea acestora. Avizele vor purta pe lângă numărul corespunzător din Registru şi 
numărul de înregistrare a solicitării avizului din Registratura generală; 
 ț.) Registru emitere certificate de atestare a edificării construcțiilor; 
 u.) Registru corespondenta interna intrare –iesire Directia amenajarea teritoriului și urbanism; 
 v.) Registru de evidenţă a avizelor de oportunitate care asigură evidenţa şi numerotarea avizelor 
de oportunitate întocmite de structura de specialitate a consiliului judeţean în vederea elaborării 
planurilor urbanistice zonale. Avizele vor purta pe lângă numărul corespunzător din Registru şi numărul 
de înregistrare a solicitării avizului din Registratura generală; 
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w.) Registrul unic al avizelor eliberate de Comisia de avizare a documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrăririlor de intervenţii la construcţii existente, 
aflate în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Alba sau a preşedintelui Consiliului Judeţean 
Alba 
 x.) Registrul unic al acordurilor de principiu și autorizațiilor de amplasare și acces a obiectivelor 
din zona drumurilor județene 

y.) Registru unic al autorizațiilor speciale de transport 
z) Registru unic al proceselor verbale de constatare a contravențiilor pentru depăşirea masei 

totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise 
 aa.) Registru de evidenţă a proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 1 
şi 2 privind transportul public judeţean de persone pentru curse regulate; 
 bb.) Registru de evidenţă a licenţelor de traseu pentru Serviciul de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate speciale care asigură înregistrarea, numerotarea şi evidenţa unică a 
licenţelor separat de Registratura generală; 
 cc.) Registru pentru evidenţa dosarelor de executare silită; 
 dd.) Registru de evidenţă note contabile de corecţie CAB 
 ee.) Registrul de evidenţă al fiselor de post 
 ff.) Registrul de evidenţă al rapoartelor de evaluare 
 gg.) Registru de evidență a termenelor de judecată stabilite de instanțele judecătorești/parchetele 
de pe lângă instanțele judecătorești, în care autoritățile administrației publice județene au calitatea de 
parte 

hh.) Registru de evidență privind intrări, ieşiri de corespondenţă juridică, numerotate şi datate; 
 ii.) Registru de evidenţă CEC-uri; 
 jj.) Registrele de evidenţă a ordinelor de plată în care numerele de înregistrare se vor aloca 
cronologic începând cu nr. 1 în fiecare an calendaristic şi care vor fi conduse separat,  după cum 
urmează: 
 ► 1- 5000 – Compartiment contabilitate-financiar; 
 ► 5001- 8000 –  Serviciul  buget, venituri; 
 ► 8001-10 000 – Compartiment contabilitate-financiar  pentru plata cheltuielilor de personal  
 ► începând 10 001, din 1000 în 1000 pentru fiecare proiect finanţat din fonduri externe ori alte 
structuri, în ordinea aprobării implementării sau, după caz, a înfiinţării acestora (de ex. 10 001, 11 001, 
12 001, 13 001, etc); 
 kk.) Registre de evidenţă a „Propunerilor de angajament/angajamentelor bugetare/ordonanţărilor 
bugetare” în care numerele de înregistrare se vor aloca cronologic începând cu nr. 1 în fiecare an 
calendaristic şi care vor fi conduse separat, după cum urmează: 
 ► 1 – 1000 -  Direcţia dezvoltare şi bugete; 
 ► 1001 – 1800 - Direcţia gestionarea patrimoniului; 
 ► 1801 – 2100  -  Compartimentul administrație publică; 
 ► 2101 – 2200  -  Compartimentul Registratură, arhivă, Monitorul Oficial; 
 ► 2201 – 2300  -  Compartimentul Autoritatea judeţeană de transport; 
 ► 2301 – 2400  -  Compartimentul Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special; 
 ► 2401 – 2500  -  Compartimentul Sistem de control intern managerial; 
 ► 2501 – 3000  -  Serviciul administrativ; 
 ► 3001 – 3200 - Compartimentul relații internaționale, diaspora, relaţii publice şi comunicare; 
 ► 3201 – 3300 – Biroul turism; 
 ► 3301 – 3400 – Serviciul Mediu; 
 ► 3401 – 3500 – Arii protejate; 
 ► 3501 – 4000 – Serviciul Investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi managementul 
unităţilor de cultură; 
 ► 4001 – 4500 - Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism; 
 ► 4501 – 5000 – Serviciul juridic – contencios; 
 ► 5001 – 7000 - Biroul resurse umane; 



 

 

143 

 ► începând  cu 7001, din 500 în 500 pentru fiecare proiect finanţat din fonduri externe ori alte 
structuri, în ordinea aprobării implementării sau, după caz, a înfiinţării acestora (de ex. 7001, 7501, 
8001, 8501, etc); 
 ll.) Registrul de evidenţă a Dispoziţiilor de plată/încasare către casierie în care numerele de 
înregistrare se vor aloca cronologic începând cu nr. 1 în fiecare an calendaristic şi care vor fi conduse 
separat,  după cum urmează: 
 ► 1 -1000 – Casierie; 
 ► începând  cu 1001, din 500 în 500 pentru fiecare proiect finanţat din fonduri externe în 
ordinea aprobării implementării; 
 mm.) Registru intrări – ieşiri de corespondenţă Proiect sistem de management integrat al 
deşeurilor în Judeţul Alba; 
 nn.) Registru condică de predare primire chei camera 22 B; 
 oo.) Condică de predare-primire a cheilor de acces în MLS al SIOCWEB camera 22C 
 pp.) Registru de evidenţă a suporţilor de memorie SIC USS; 
 qq.) Registru de evidenţă suporţi mobili; 
 rr.) Registru de evidenţă a copiilor de siguranţă din cadrul SIC USS; 
 ss.) Registru de intervenţii hardware şi software SIC USS; 
 șș.) Registru pentru vizitatorii care au primit aprobare de acces în MLS al SIC SIOCWEB din 
cadrul Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba; 
 tt.) Registru de intervenţii hardware şi software/evenimente pentru componenta distanta a SIC 
SIOCWEB din cadrul Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba; 
 țț.) Registru pentru vizitatorii care au primit aprobare de acces în MLS al SIC USS cadrul 
Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba; 
 uu.) Registru privind evidenţa legitimaţiilor de serviciu şi legitimaţiilor de control eliberate 
pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
 vv.) Registru ordine de serviciu; 
 ww.) Registru pentru învoiri; 
 xx.) Registru privind activitatea comisiei de disciplină din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului judeţean Alba; 
 yy.) Registru privind activitatea comisiei paritare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului judeţean Alba;  
 zz.) Alte registre, centralizatoare, condici, borderouri, etc. 
 Art. 15. Registrele enumerate la art. 13 şi art. 14 vor fi inventariate anual și gestionate în mod 
corespunzător în vederea evitării deteriorării, pierderii, furtului sau distrugerii acestora. 

 
 

CAPITOLUL III  Circulaţia documentelor și repartizarea acestora  
 

 
 Art. 16. (1) Documentele primite prin corespondenţă și înregistrate, se transmit zilnic 

preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, la orele 900, 1100,1300,1500 și 1600 (sau unuia din vicepreședinți 
în cazul absenței președintelui din sediul Consiliului Județean Alba), care aplică rezoluţia privind 
repartizarea fiecărui document în vederea soluționării, în conformitate cu atribuțiile stabilite în 
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba și cu prevederile legale în 
vigoare. 

          (2) Ulterior documentele vor fi transmise secretarului judeţului pentru luarea la 
cunoştinţă. Rezoluţia privind repartizarea fiecărui document în vederea soluționării se înregistrează de 
către angajatul care efectuează lucrările de secretariat la Cabinetul Preşedintelui în Condica de predare-
primire și în sistemul informatic de gestionare a documentelor. 

         (3) În situația în care obiectul unui document intră în domeniul de activitate a două 
sau mai multe compartimente, se vor face copii ale documentelor, care vor fi comunicate, pe bază de 
semnătură structurilor din cadrul aparatului de specialitate/angajaților, cărora le-au fost repartizate. 
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        (4) Deschiderea corespondenţei şi eventual repartizarea documentelor adresate 
preşedintelui, vicepreşedinţilor, administratorului public, secretarului judeţului, arhitectului şef ori 
directorilor executivi cu menţiunea „Strict personal”, „Personal”, „Strict confidenţial” sau 
„Confidenţial” se face de către persoana căreia i-a fost adresată. În aceste cazuri, angajatul cu atribuţii 
privind înregistrarea documentelor în registratura generală va efectua operațiunile necesare în sistemul 
informatic de gestiune a documentelor și va aplica parafa cu numărul de înregistrare pe document 
numai după restituirea plicului care conține un document supus înregistrării. 
        (5) Documentele care conţin rezoluţia aplicată va fi distribuită către arhitectul 
şef/direcţiile de specialitate/serviciile/birourile/compartimentele de specialitate pe baza Condicii de 
predare-primire a documentelor. 
       (6) Documentele întocmite pentru uz intern se distribuie destinatarilor de către cel 
care a întocmit documentul, pe bază de semnătură.                  
                     (7) Documentele a căror soluționare necesită consultarea și punctul de vedere al mai 
multor compartimente vor fi soluţionate prin colaborare între angajațiiacestora, urmând să fie întocmit 
un singur răspuns. 
 Art. 17. (1) Corespondenţa adresată comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba 
este gestionată prin intermediul Compartimentului administraţie publică din cadrul Direcţiei juridică şi 
administraţie publică, aceasta urmând să fie depusă în mapele destinatarilor. 
                   (2) Plicurile adresate consilierilor judeţeni vor fi depuse, de asemenea, în mapele 
acestora, fără a fi deschise. Dacă scrisorile primite în acest mod de către consilierii judeţeni privesc 
probleme de interes public, vor fi prezentate de către consilierii județeni, pentru înregistrare, angajaților 
Compartimentului administraţie publică din cadrul Direcţiei juridică şi administraţie publică, după care 
se va proceda ca şi în cazul altor categorii de corespondenţă. 
 Art. 18. Înregistrarea scrisorilor de înaintare a dosarelor pentru achiziţii publice se efectuează la 
registratura generală în prezenţa unei persoane care face parte din comisia de evaluare a ofertelor. Atât 
persoana ofertantă, cât şi reprezentantul Consiliului Judeţean Alba vor semna pentru a certifica ora 
înregistrării scrisorii de înaintare.      
 Art. 19. (1) Angajatul care primește documentele este obligat să verifice, înainte de a semna, 
exactitatea numerelor de înregistrare ale documentelor şi anexelor ce le însoţesc. 
                (2) Angajatul care primeşte spre soluţionare documente are obligaţia să urmărească 
rezolvarea în termen a acestora, expedierea, efectuarea operațiunilor necesare în sistemul informatic de 
evidență a documentelor, clasarea şi păstrarea, până la predarea lor la arhivă. 
 Art. 20. (1) Documentele distribuite eronat vor fi redistribuite prin intermediul secretariatelor 
direcţiilor de specialitate, pe baza Condicii de predare primire a documentelor urmând a fi operate 
modificările corespunzătoare în registratura generală și în sistemul informatic de gestiune a 
documentelor INFOCET. 
        (2) În cazul pierderii unui document, persoana vinovată va informa șeful ierarhic și va 
lua măsurile necesare pentru reconstituirea lui. Documentul reconstituit va purta numărul de înregistrare 
al celui pierdut şi se vizează de şeful compartimentului de specialitate căruia i-a fost repartizat.  
              

CAPITOLUL IV    
Analiza şi soluţionarea documentelor primite prin corespondenţă 

Secțiunea 1 Dispoziții generale 
 
  Art. 21. (1) Termenul general de analiză şi soluţionare a documentelor primite prin 
corespondenţă este de 30 zile calendaristice. 
      (2) Documentele pentru care în actele normative în vigoare sau în prezentul 
Regulament este prevăzut un alt termen de soluționare, vor fi soluţionate în cadrul termenului stabilit de 
actele normative în vigoare sau de prezentul Regulament. 
      (3) Documentele pentru care a fost stabilit un termen de analiză şi soluţionare cu ocazia 
repartizării acestora vor fi soluţionate în cadrul termenului respectiv. 
 Art. 22. (1) Redactarea documentelor tip Word va fi efectuată: 
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   - pe hârtie format A4 tip portret, cu marginile: stânga/dreapta 2,5/2 cm, sus/jos 1/0,6 cm, 
în cazul tabelelor putând fi efectuată redactarea pe hârtie A4 tip vedere cu marginile: stânga/dreapta 
1,5/1,5 cm, sus/jos 1/0,6 cm; 

 - spațierea între rânduri: 0 pct. înainte de rând și 0 pct. după rând, interlinie la un rând; 
 - indentare: stânga 1,5 cm, dreapta 0 cm; 
 - alinierea: stânga-dreapta, nivel schiţă corp text. 
 (2) La redactarea documentelor va fi utilizat font: Times New Roman, stil obişnuit, 

dimensiunea de 12 pct.. 
 (3) De asemenea vor fi utilizate în mod obligatoriu diacriticele specifice limbii române. 

         (4) În situaţia în care documentul redactat conţine mai mult de o pagină, antetul apare 
doar pe prima pagină. Sub antet sunt inserate informaţii pentru identificarea documentului conform 
prevederilor art. 11 alin. 3 din prezentul regulament. Indicativul dosarului este specific 
compartimentului care întocmeşte documentul şi este identificat conform nomenclatorului arhivistic în 
vigoare. 

         (5) Documentele întocmite vor cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente: 
- destinatarul – denumirea instituţiei, funcţia, numele şi prenumele conducătorului instituției 

(dacă sunt cunoscute) sau numele și prenumele persoanei fizice și adresa de corespondență (după caz); 
- formula de introducere, adaptată, după caz; 
- conţinutul corespondenţei – prezentarea problemei tratate – cât se poate de explicit şi 

concis; 
- formula de încheiere; 
- semnătura – funcţia, numele şi prenumele persoanei care semnează – poziţionate în centrul 

paginii.( Președinte, numele și prenumele, P. Președinte,  funcția, numele și prenumele în cazul în care 
este delegat prin dispoziție să exercite atribuțiile pe perioada absenței președintelui)  

- semnătura – funcţia, numele şi prenumele persoanelor  care au întocmit/verificat/avizat 
documentul, precum si funcția, numele și prenumele persoanei care coordonează structura din aparatul 
de specialitate a Consiliului Judeţean Alba, numărul de exemplare, conform modelului de mai jos: 

 

*În situația în care coordonatorul direcției este delegat prin dispoziție să exercite atribuțiile pe perioada 
absenței președintelui, acesta va fi scos din cartușul de subsol și va fi trecut cu funcţia, numele şi prenumele persoanei care 
semnează – poziţionate în centrul paginii. 

 
  (6) Documentele vor purta următorul antet și subsol: 

 
Coordonator* direcţie/serviciu/birou/compartiment 

Funcția 
Numele și prenumele 

Nr. 

ex. 

Direcţia  Avizat, 
Director executiv, Director 

executiv adjunct/ sef 
serviciu/sef birou 

Numele și prenumele 
 

Serviciu/  Birou/Compartiment  

Întocmit, 
Funcția/Numele si prenumele 

 

Verificat, 
Funcția/Numele şi prenumele  

(Şef ierarhic superior, după caz) 
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(7)   Angajaților din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, care 
întocmesc documentele prevăzute la alin. 1, le revine responsabilitatea pentru fundamentarea, 
corectitudinea și legalitatea întocmirii acestora, atrăgând în situația încălcării prevederilor legale, 
răspunderea administrativă, civilă sau penală după caz, iar funcționarii publici de conducere/personalul 
contractual de conducere care verifică și avizează  documentele prevăzute la alin. 1 își asumă în 
totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului.  
     (8) În situaţia în care documentul redactat conţine mai mult de o pagină subsolul apare doar 
pe ultima pagină. Subsolul va fi folosit pe toate documentele emise cu excepţia celor prevăzute la cap. 
V Redactarea actelor administrative şi  art. 71 alin. 2. 
 

Secțiunea 2 Soluționarea cererilor privind eliberarea certificatelor și adeverințelor 
 
 Art. 23. (1) Eliberarea certificatelor şi adeverințelor va fi efectuată numai în cazurile în care 
situaţiile sau datele a căror confirmare se cere rezultă din documentele deţinute de Consiliul Județean 
Alba. 
     (2) Certificatele şi adeverințele vor fi eliberate numai la cererea scrisă a 
persoanei sau a persoanelor îndreptățite ori a mandatarului acestora şi numai în situaţia în care 
confirmarea, respectiv atestarea dreptului sau faptului, le privesc în mod direct. 
     (3) În cazurile în care reglementările legale în vigoare permit eliberarea 
certificatelor şi a adeverințelor fără prezentarea cererii scrise, eliberarea acestora se face ca atare. 
 Art. 24. (1) Cu ocazia eliberării certificatelor şi adeverințelor, structura de specialitate din 
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va reține o copie de pe documentele eliberate. 
      (2) Certificatele şi adeverințele eliberate vor conține, în mod obligatoriu, pe 
lângă situaţiile sau datele a căror confirmare sau atestare se solicită, şi menţionarea documentului și 
dosarului de arhivă din care rezultă acestea. 
      (3) În cazul în care eliberarea certificatelor şi a adeverințelor este supusă plății 
anticipate a unor taxe stabilite prin reglementări legale, în cuprinsul acestora va fi făcută menţiune cu 
privire la sumele încasate, precum şi la modalitatea de plată. 
 

Secțiunea 3 Soluționarea petițiilor adresate conducerii Consiliului Județean Alba 
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   Art. 25. (1) Compartimentul administrație publică, va primi, va înregistra și se va îngriji de 
soluționarea petițiilor, respectarea termenelor legale de răspuns şi expedierea raspunsurilor către 
petiționari. 
     (2) Petițiile înregistrate vor fi comunicate de Compartimentul administrație 
publică, către compartimentele de specialitate, imediat după repartizarea făcută de conducerea 
Consiliului Județean Alba, urmând a fi avut în vedere obiectul acestora, cu precizarea termenului de 
trimitere a răspunsului. 
     (3) Compartimentul administrație publică, va monitoriza permanent și va urmări 
ca soluționarea şi redactarea răspunsului să fie efectuată în termenul legal. 
 Art. 26. (1) Petițiile greşit îndreptate sau care nu cad în competența de soluționare a Consiliului 
Județean Alba vor fi trimise în termen de maxim 5 zile de la înregistrare de către Compartimentul 
administrație publică, autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor 
sesizate, urmând ca petiționarul să fie înștiințat în scris despre aceasta. 
     (2) Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale 
petiționarului nu vor fi luate în considerare şi vor fi clasate, pe baya unui referat motivate de clasare. 
     (3) În cazul în care un petiționar adresează conducerii Consiliului Județean Alba 
mai multe petiții, cu același conținut sau prin care sesizează aceeași problemă, acestea vor fi conexate 
prin grija Compartimentului administrație publică, petentul urmând să primească un singur răspuns care 
trebuie să facă referire la toate petițiile primite. 
     (4) Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție de la același 
petiționar ori de la o autoritate sau instituție publică greşit sesizată, cu același conținut, aceasta se 
clasează, la numărul inițial urmând să fie făcută menţiune despre faptul că s-a răspuns. 
 Art. 27. (1) Soluționarea legală a petițiilor adresate conducerii Consiliului Județean Alba va avea 
la bază cercetarea şi analiza detaliată a tuturor aspectelor sesizate de petenți, efectuată de structura din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba căreia îi revine competența și are atribuții 
stabilite în acest sens. 
     (2) Răspunsul comunicat petentului va conține, în mod obligatoriu, referire la 
temeiul legal al soluției adoptate, urmând a fi invocate și redate textele actelor normative incidente. 
     (3) Termenul de soluționare a petițiilor este cel prevăzut în art. 20 alin. 1, 
termen care începe să curgă de la data înregistrării petiției. În situaţia în care aspectele sesizate prin 
petiție necesită o cercetare mai amănunțită, președintele Consiliului Județean Alba (sau înlocuitorul de 
drept) poate aproba prelungirea termenului, o singură data, cu cel mult 15 zile. În vederea aprobării 
prelungirii termenului de soluționare va fi întocmit un referat motivat de către angajatul căruia i-a fost 
repartizată spre soluționare petiția, cu avizul șefului ierarhic superior. 
 Art. 28. Expedierea răspunsului către petiționar se face numai de către Compartimentul 
administrație publică, care are și atribuția de a se îngriji de evidența, clasarea şi arhivarea petițiilor.  
        
   Art. 29. Compartimentul administrație publică, va întocmi un raport semestrial care va conține 
analiza activității de soluționare a petițiilor, raport care va fi aprobat de către președintele Consiliului 
Județean Alba și va fi prezentat în ședințele ordinare ale Consiliului Județean Alba din lunile februarie 
și august ale fiecărui an. 

 
Secțiunea 4 Soluționarea cererilor adresate  

conducerii Consiliului Județean Alba cu ocazia audiențelor 
 

 Art. 30. (1) Compartimentul administrație publică, va înregistra într-un registru special 
solicitările privind înscrierea în audiență la conducerea Consiliului Județean Alba și va comunica 
solicitanților data și ora la care a fost programată audiența. 
     (2) Programarea în audiență se va face în ordinea cronologică a înregistrării 
cererilor de către cetățeni. 
 Art. 31. Înscrierea cetățenilor în audiență se poate face de către angajatul  Compartimentului 
administrație publică: 
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  în mod direct, ca urmare a prezentării cetățeanului la sediul Consiliului Județean Alba 
  telefonic în urma unui apel telefonic  
  ca urmare a unui mesaj scris transmis prin telefonia mobilă 
  prin înregistrarea unui formulat tipizat pe site-ul Consiliului Județean Alba  
  ca urmare a unei solicitări transmisă prin poșta electronică. 
 Art. 32. (1) Cu ocazia înregistrării cererii, cetățeanul este rugat să comunice datele de 
identificare (nume și prenume, domiciliul), persoana din conducerea Consiliului Județean Alba la care 
se înscrie în audiență, precum și o expunere sumară a problemei care va face obiectul audienței. 
     (2) Înscrierea în audiență nu poate fi refuzată în cazul în care nu a fost 
prezentată expunerea sumară a problemei care face obiectul audierii. 
 Art. 33. Conducerea Consiliului Județean Alba acordă audiențe cetățenilor în tinpul programului 
de lucru astfel: 
 Președinte: miercuri între orele 1400-1600 
 Vicepreședinte care are în coordonare Direcția dezvoltare și bugete: marţi între orele 1000-1200 
 Vicepreședinte care are în coordonare Direcția gestionarea patrimoniului: joi între orele 1000-
1200 
 Secretar: luni între orele 1000-1200 
 Art. 34. Angajatul Compartimentului administrație publică, pe baza informațiilor furnizate de 
cetățean, va face demersurile preliminare necesare către structurile din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Alba pentru pregătirea modului de soluționare a solicitărilor cetățeanului și 
furnizarea informațiilor necesare persoanei din conducere care efectuează audiența (inclusiv textele 
legale incidente în speța respectivă). 
 Art. 35. Angajații Compartimentului administrație publică, prin consultare cu directorii/șefii 
serviciilor/șefii birourilor sau funcționarilor anume desemnați din cadrul structurilor aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba pot acorda consiliere cetățenilor, în limita atribuțiilor legale și 
cu respectarea prevederilor Codului de conduită al funcționarilor pblici sau personalului contractual. 
 

Secțiunea 5 Soluționarea cererilor privind liberul acces la informații  
de interes public adresate Consiliului Județean Alba 

 
 Art. 36. (1) Prin intermediul Compartimentului administrație publică din cadrul Direcției 
juridică și administraţie publică următoarele informaţii de interes public vor fi comunicate din oficiu: 
   a.) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Județean Alba; 
   b.) structura organizatorică, atribuţiile direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, programul de funcţionare, programul de audienţe 
al conducerii Consiliului Județean Alba; 
   c.) numele şi prenumele persoanelor din conducerea Consiliului Județean Alba şi ale 
funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; 
   d.) coordonatele de contact ale Consiliului Județean Alba, respectiv: denumirea, sediul, 
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet; 
   e.) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 
   f.) programele şi strategiile proprii; 
   g.) lista cuprinzând documentele de interes public; 
   h.) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; 
   i.) modalităţile de contestare a hotărârilor Consiliului Județean Alba/dispozițiilor președintelui 
Consiliului Județean Alba în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de 
acces la informaţiile de interes public solicitate. 
     (2) Anual, până în data de 15 februarie va fi făcut public un buletin informativ 
care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. 1, precum și Raportul de activitate al președintelui 
Consiliului Județean Alba. 

Art. 37. Următoarele categorii de informații sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor: 
a.) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din 

categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii; 
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b.) informaţiile privind deliberările autorităţilor administrației publice județene, precum şi cele 
care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor 
clasificate, potrivit legii; 

c.) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce 
atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenței loiale, 
potrivit legii; 

d.) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii; 
e.) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează 

rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, 
sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare; 

f.) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării 
unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces; 

g.) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor. 
 Art. 38. (1) Răspunsul în scris la solicitarea informaţiilor de interes public va fi efectuată prin 
intermediul Compartimentului administrație publică, din cadrul Direcției juridică și administraţie 
publică în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie 
de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării.  
   (2) În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei 
solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia 
înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. 

 (3) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 
5 zile de la primirea cererii. 

Art. 39. (1) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza şi în format 
electronic. 

   (2) În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este 
îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca, cererea să îi fie rezolvată în cel 
mai scurt timp posibil, fără însă a fi depășit termenul legal. 

   (3) Pentru informaţiile solicitate verbal angajații Compartimentului administrație 
publică, din cadrul Direcției juridică și administraţie publică au obligaţia să precizeze condiţiile şi 
formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc informaţiile 
solicitate. 

   (4) Informaţiile de interes public solicitate verbal vor fi comunicate în cadrul 
programului de lucru între orele 900-1500, în fiecare zi lucrătoare, cu excepția zilei de vineri, când 
programul de lucru se încheie la ora 1400. 

Art. 40. Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă 
vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore. 

 Art. 41. În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele 
deţinute de Consiliul Județean Alba, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile 
legii. 

Art. 42. Dacă în urma informaţiilor primite petentul solicită informaţii noi privind documentele 
aflate în posesia Consiliului Județean Alba, aceasta solicitare va fi tratată ca o nouă petiţie. 

 
 

Secțiunea 6 Soluționarea solicitărilor primite prin corespondență 
 

Art. 43. (1) Promovarea documentelor se face pe cale ierarhică, având, atunci când este cazul, 
contribuția/avizul/punctul de vedere al altor structuri de specialitate cu responsabilități în domeniu. 

   (2) Obligația solicitării contribuției/avizului/punctului de vedere din partea altor 
structuri de specialitate cu responsabilități în domeniu revine structurii de specialitate căreia i-a fost 
repartizat documentul spre soluționare sau, în cazul documentelor redactate din oficiu, structurii de 
specialitate care are prevăzută o atribuție în acest în Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului județean Alba. 
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   (3) În cazul prevăzut la art. 16 alin. 3 din prezentul Regulament, în care obiectul unei 
corespondențe intră în domeniul de activitate a două sau mai multe compartimente, va fi dat un singur 
răspuns, unitar. 

    (4) Angajatul căruia i-a fost repartizată solicitarea primită prin corespondență, 
analizează conținutul și cerințele acesteia și propune un proiect de răspuns (în colaborare cu alți 
funcționari publici/personal contractual din cadrul aceleiași structuri sau a altei structuri din cadrul 
aparatului de specialitate în cazul prevăzut la art. 16 alin. 3 din prezentul Regulament), pe care îl 
supune spre analiză și avizare șefului structurii (când este cazul și șefilor celorlalte structuri) din cadrul 
aparatului de specialitate. 

    (5) Solicitările complexe a căror rezolvare necesită colaborarea mai multor 
compartimente, vor fi soluționate prin colaborarea directă dintre angajații compartimentelor implicate, 
în vederea redactării răspunsului unic. 

    (6) Șefii structurilor din cadrul aparatului de specialitate răspund direct de respectarea 
termenelor de soluționare a lucrărilor repartizate angajaților din subordine. 

Art. 44. (1) Documentele din corespondenţa care va fi expediată vor fi întocmite în două 
exemplare originale (sau mai multe, în funcție de numărul destinatarilor), din care un exemplar se 
păstrează şi se arhivează de către structura din aparatul de specialitate care l-a creat. 

        (2) Documentele de corespondenţă întocmite drept răspuns, prezentate în vederea 
semnării vor avea anexate corespondenţa la care se răspunde. 

                  (3) Toate documentele de corespondenţă vor fi redactate conform 
machetelor tipizate care prevăd semnăturile aferente, urmând a fi respectat întocmai formularul și 
conținutul stabilit în prezentul regulament.  

 
CAPITOLUL V  Redactarea actelor administrative 

Secțiunea 1 Dispoziții generale 
  

 Art. 45. (1) Actul administrativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislaţiei, scop în 
care acesta: 
   a.) trebuie corelat cu prevederile actelor normative cu care se află în conexiune; 
   b.) nu poate depăşi limitele competenţei instituite prin actul normativ şi nici nu poate 
contraveni principiilor şi dispoziţiilor acestuia; 
   c.) trebuie să fie corelat cu reglementările comunitare şi cu tratatele internaţionale la care 
România este parte; 
   d.) trebuie să fie corelat cu dispoziţiile Convenţiei europene a drepturilor omului şi ale 
protocoalelor adiţionale la aceasta, ratificate de România, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului. 
         (2) Actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice județene se adoptă 
ori se emit pentru reglementarea unor activităţi de interes local, în limitele stabilite prin Constituţie şi 
prin lege şi numai în domeniile în care sunt prevăzute atribuţii legale. 

           (3) Reglementările cuprinse în hotărârile Consiliului Județean Alba, precum şi cele 
cuprinse în dispoziţiile președintelui Consiliului Județean Alba nu pot contraveni Constituţiei României 
şi reglementărilor din actele normative, care au un nivel superior. 
 Art. 46. (1) Elaborarea proiectelor și actelor administrative trebuie precedată, în funcţie de 
domeniul de activitate, importanţa şi complexitatea acestora, de o activitate de documentare şi analiză 
ştiinţifică, pentru cunoaşterea temeinică a realităţilor economico-sociale care urmează să fie 
reglementate, a legislaţiei din domeniul respectiv, precum şi a reglementărilor anterioare/similare din 
activitatea Consiliului Județean Alba ori a altor consilii județene din țară. 
          (2) Soluţiile legislative preconizate prin actul administrativ trebuie să acopere 
întreaga problematică a relaţiilor sociale ce reprezintă obiectul de reglementare pentru a fi evitate 
lacunele legislative. 
            (3) Pentru ca soluţiile să fie pe deplin acoperitoare vor fi luate în considerare 
diferitele ipoteze care se pot ivi în activitatea de aplicare a actelor normative, folosindu-se fie 
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enumerarea situaţiilor avute în vedere, fie formulări sintetice sau formulări-cadru de principiu, 
aplicabile oricăror situaţii posibile. 
          (4) Rezultatele studiilor de cercetare şi referirile la sursele de informaţii 
suplimentare relevante pentru dezbaterea proiectelor de acte administrative trebuie să fie incluse în 
instrumentul de prezentare şi motivare a proiectului de act normativ.  
 Art. 47. (1) Actele administrative vor fi redactate într-un limbaj şi stil juridic specific 
normativ, concis, sobru, clar şi precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor 
gramaticale şi de ortografie. 
       (2) Textul actelor administrative (în special al hotărârilor consiliului județean și al 
dispozițiilor președintelui consiliului județean) trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără 
dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce. Forma şi estetica exprimării nu trebuie să 
prejudicieze stilul juridic, precizia şi claritatea prevederilor. 
 

Secțiunea 2 Proiectele de hotărâri care vor fi supuse dezbaterii Consiliului Județean Alba 
 
 Art. 48. (1) Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de președinte sau vicepreședinții Consiliului 
Județean Alba, precum și de către consilierii județeni în funcție. 
          (2) Proiectele de hotărâri trebuie să fie redactate într-un stil explicativ, clar, urmând 
a fi folosită terminologia adecvată și vor fi însoţite de următoarele documente de motivare: expunere de 
motive, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba, studiile de impact (dacă este cazul), precum și documentele care au stat la 
baza elaborării proiectelor de hotărâri. 
 Art. 49. Expunerea de motive conține motivul adoptării hotărârii, precum și cerinţele care 
reclamă intervenţia noii reglementări, cu referire specială la insuficienţele şi neconcordanţele 
reglementărilor în vigoare; principiile de bază şi finalitatea reglementărilor propuse, cu evidenţierea 
elementelor noi; referirile la documente de politici publice sau la actul normativ pentru a căror 
implementare este elaborat respectivul proiect. 
   Art. 50. (1) Raportul de specialitate va fi redactat de direcția, serviciul, biroul, 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 
           (2) Raportul de specialitate conține referințe, după caz, cu privire la: 
 a.) actul pe baza şi în executarea căruia este necesară adoptarea hotărârii; 
 b.) evaluarea costurilor şi beneficiilor; 
 c.) informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri; 
 d.) implicaţiile pe care noua reglementare le are asupra reglementărilor anterioare;  
 e.) compatibilitatea cu reglementările legale naționale și comunitare în materie, determinarea 
exactă a acestora, respectiv cu deciziile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi alte documente 
relevante pentru transpunerea sau implementarea prevederilor legale respective; 
 f.) consultările derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre, organizaţiile şi 
specialiştii consultaţi, esenţa recomandărilor primite; 
 g.) activităţile de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 
hotărâre; 
 h.) măsurile de implementare - modificările instituţionale şi funcţionale la nivelul 
administraţiei publice județene şi locale. 
         (3) Titlul raportului de specialitate conține denumirea proiectului de hotărâre stabilit 
de inițiator. În cazul în care se modifică sau completează un alt act administrativ, titlul va conține 
numărul și data adoptării respectivului act împreună cu denumirea acestuia. 
          (4) Raportul de specialitate enunță în sinteză scopul propunerii și va include 
motivarea cu privire la cerințele care reclamă intervenția respectivă, compatibilitatea celor solicitate cu 
reglementări similare, temeiurile juridice pe baza și în executarea cărora se face propunerea (situația de 
drept). Va fi inserat în mod obligatoriu conținutul textului actului normativ invocate (în vigoare la data 
redactării raportului de specialitate).  
          (5) Propunerile concrete vor fi formulate sub forma unei succesiuni logice.  
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          (6) La redactarea unui raport se pot folosi ca părți componente ale acestuia anexe 
(regulamente, metodologii, tabele, etc.) 
          (7) În conținutul raportului de specialitate se va face trimitere în mod obligatoriu la 
existența unor avize (obligatorii sau consultative) prevăzute de actele normative în vigoare, urmând a fi 
indicat emitentul acestora, numărul și data emiterii, precum și temeiul legal care impune emiterea 
acestor avize.  
         (8) Redactarea raportului de specialitate va fi efectuată într-un singur exemplar 
original, urmând a fi asumat şi semnat de către funcţionarii publici care l-au întocmit împreună cu şefii 
ierarhic superior. În partea stângă jos a raportului de specialitate vor fi menționate funcția, numele și 
prenumele și semnatura persoanelor care l-au întocmit și verificat, după caz, iar în centrul paginii 
funcția, numele și prenumele, semnătura șefului ierarhic superior.    
         (9) În cazul în care raportul de specialitate este întocmit de două sau mai multe 
structuri din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va fi redactat un raport 
comun însușit și semnat conform alin. 8. 
 Art. 51. Rezultatele studiilor de cercetare şi referirile la sursele de informaţii suplimentare 
relevante pentru dezbaterea proiectelor de acte administrative, acolo unde este cazul,  vor fi incluse în 
raportul de specialitate. 
 Art. 52. (1) Redactarea proiectului de hotărâre va fi efectuată de către structura din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba care a redactat raportul de specialitate, urmând a 
fi avute în vedere şi respectate normele de tehnică legislativă în vigoare. 
          (2) Proiectul de hotărâre va fi trimis pentru a fi verificat Direcției juridică și 
administraţie publică și ulterior secretarului județului. 
 

Secțiunea 3 Conținutul actului administrativ 
 
 Art. 53. Actul administrativ are următoarele părţi constitutive: antet, titlul, partea 
introductivă, partea dispozitivă, numărul de înregistrare, data și locul emiterii, semnăturile de rigoare. 
 Art. 54. Antetul conține date referitoare la emitent: Consiliul Județean Alba, Președintele 
Consiliului Județean Alba, etc. 
 Art. 55. (1) Titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de 
categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic.  
             (2) Titlul/denumirea/numele/reglementarea aferentă conține o expunere sumară a 
obiectului reglementării: privind aprobarea/ desemnarea/ rectificarea/ modificarea/ completarea/ 
încetarea/ actualizarea/ includerea/ însușirea/ instituirea/ încuviințarea/ garantarea/ declararea/ 
stabilirea/ constituirea/ acordarea/ utilizarea/ efectuarea/ repartizarea/ implementarea/ acordarea/ 
suplimentarea/ propunerea/ prelungirea/ însușirea/ stabilirea/ includerea/ prelungirea. 
 Art. 56. Partea introductivă cuprinde: 

a.) formula introductivă, care constă într-o propoziţie care cuprinde denumirea autorităţii 
emitente şi eventual exprimarea hotărârii de luare a deciziei referitoare la adoptarea actului 
administrativ respectiv. De exemplu: În cazul dispoziției va fi utilizată următoarea formulă 
„Președintele Consiliului Județean Alba, numele și prenumele”; În cazul hotărârii va fi utilizată 
următoarea formulă „Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa/ă ordinară/extraordinară/de îndată, 
publică, în data de ….”; 

b.) motivarea în fapt, care constă în enumerarea motivelor/documentelor pregătitoare care impun 
o reglementare nouă, a cerinţelor care reclamă intervenţia normativă, cu referire specială la 
insuficienţele şi neconcordanţele reglementărilor anterioare; principiile de bază şi finalitatea 
reglementărilor propuse, cu evidenţierea elementelor noi; concluziile studiilor, lucrărilor de cercetare, 
evaluărilor statistice; referirile la documente de politici publice sau la actul normativ pentru a căror 
implementare este elaborat respectivul proiect; eventualele consecinţe care s-ar produce în lipsa luării 
măsurilor legislative propuse; impactul socioeconomic - efectele asupra mediului economic, de afaceri, 
social şi asupra mediului înconjurător, inclusiv evaluarea costurilor şi beneficiilor; impactul financiar 
asupra bugetului atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv 
informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri; consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act 
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administrativ, organizaţiile şi specialiştii consultaţi, esenţa recomandărilor primite; activităţile de 
informare publică/transparență decizională privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 
administrativ; măsurile de implementare - modificările instituţionale şi funcţionale la nivelul 
administraţiei publice locale. Motivarea în fapt se rezumă la 1-2 fraze şi va puncta doar 
domeniul/domeniile incidente din cele enumerate anterior; 

c.) avizele prevăzute de actele normative în vigoare (obligatorii sau consultative). Vor fi 
enumerate avizele prevăzute de actele normative în vigoare necesare adoptării actului administrativ 
respectiv, urmând a fi indicat emitentul avizului, numărul și data acestuia, titlul avizului; 
 d.) motivarea în drept, care constă în enumerarea actelor normative care au fost avute în vedere 
la adoptarea/emiterea actului administrativ respectiv. Vor fi înscrise în următoarea ordine:  
    articolele și alineatele din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare care prevăd atribuții cu privire la reglementarea 
supusă aprobării; 
    legile, ordonanțele de urgență ale guvernului, ordonanțele guvernului, 
hotărârile guvernului, în ordinea cronologică, cu respectarea forței juridice a acestora, care prevăd 
atribuții cu privire la reglementarea supusă aprobării; 
    ordinele și instrucțiunile miniștrilor, în ordinea cronologică a emiterii acestora, 
care prevăd atribuții cu privire la reglementarea supusă aprobării; 
   Se va face referire numai la textele legale în baza cărora a fost adoptat/emis actul 
administrativ, prin menționarea articolului și aliniatului, numărului actului normativ, anul emiterii 
actului normativ și titlul actului normativ. În situația republicării, modificării ori completării actului 
normativ invocat se va face referire la acest aspect. 
 e.) temeiul legal care stabilește competența legală cu privire la adoptarea/emiterea actului 
administrativ. De exemplu: În cazul dispoziției va fi utilizată următoarea formulă „În temeiul art. 106 
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, emit următoarea DISPOZIȚIE”. În cazul hotărârii va fi utilizată următoarea 
formulă „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”. 
 f.) În situaţia actelor administrative care transpun/pun în aplicare norme comunitare, după 
temeiul legal care stabilește competența legală cu privire la adoptarea/emiterea actului administrativ, va 
fi făcută trimitere la elementele de identificare ale actului comunitar care a fost transpus/pus în aplicare.  
       Art. 57. Partea dispozitivă a actului administrativ reprezintă conţinutul propriu-zis al 
reglementării, alcătuit din totalitatea normelor juridice instituite pentru sfera raporturilor sociale ce fac 
obiectul acestuia. 
 Art. 58. (1) Redactarea textelor se face prin folosirea cuvintelor în înţelesul lor curent din 
limba română modernă, cu evitarea regionalismelor. Redactarea este subordonată dezideratului 
înţelegerii cu uşurinţă a textului de către destinatarii acestuia. 
        (2) În cazul în care există un sinonim de largă răspândire în limba română este 
interzisă folosirea neologismelor, iar dacă se impune folosirea unor termeni şi expresii străine, se va 
alătura, după caz, corespondentul lor în limba română. 
        (3) Termenii de specialitate pot fi utilizaţi numai dacă sunt consacraţi în domeniul de 
activitate la care se referă reglementarea. 
        (4) În limbajul normativ aceleaşi noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi termeni. Dacă 
o noţiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înţelesuri diferite, semnificaţia acestuia în 
context se stabileşte prin actul administrativ ce le instituie, în cadrul dispoziţiilor generale sau într-o 
anexă destinată lexicului respectiv. 
        (5) Exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai prin 
explicitare în text, la prima folosire. 
          (6) Textul articolelor trebuie să aibă caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită 
fără explicaţii sau justificări. 
         (7) În redactarea actului administrativ, de regulă, verbele se utilizează la timpul 
prezent, forma afirmativă, pentru a se accentua caracterul imperativ al dispoziţiei respective. 
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       (8) Utilizarea unor explicaţii prin norme interpretative este permisă numai în măsura 
în care ele sunt strict necesare pentru înţelegerea textului.  
 Art. 59. (1)  Elementul structural de bază al părţii dispozitive îl constituie articolul.  
        (2) Articolul cuprinde, de regulă, o singură dispoziţie normativă aplicabilă unei 
situaţii date. 
        (3) Structura articolului trebuie să fie echilibrată, abordând exclusiv aspectele 
juridice necesare contextului reglementării. 
        (4) Articolul se exprimă în textul actului administrativ prin abrevierea „art.ˮ. 
Articolele se numerotează în continuare, în ordinea din text, de la începutul până la sfârşitul actului 
administrativ, cu cifre arabe. Dacă actul administrativ cuprinde un singur articol, acesta se va defini prin 
expresia „Articol unicˮ. 
 Art. 60. (1)  În cazul actelor administrative care au ca obiect modificări sau completări 
ale altor acte administrative, articolele se numerotează cu cifre romane, urmând a fi păstrată 
numerotarea cu cifre arabe pentru textele modificate sau completate. 
        (2) În cazul în care din prevederea normativă primară a unui articol decurg, în mod 
organic, mai multe ipoteze juridice, acestea vor fi prezentate în alineate distincte, urmând a fi asigurată 
articolului o succesiune logică a ideilor şi o coerenţă a reglementării. 
        (3) Alineatul, ca subdiviziune a articolului, este constituit, de regulă, dintr-o singură 
propoziţie sau frază, prin care se reglementează o ipoteză juridică specifică ansamblului articolului; 
dacă dispoziţia (în sensul de prevedere sau reglementare) nu poate fi exprimată într-o singură propoziţie 
sau frază, se pot adăuga noi propoziţii sau fraze, separate prin punct şi virgulă. Alineatul se evidenţiază 
printr-o retragere de la alinierea textului pe verticală. 
       (4) În actele administrative cu o anumită întindere, dacă un articol are două sau mai 
multe alineate, acestea se numerotează la începutul fiecăruia cu cifre arabe cuprinse în paranteză.  
       (5) Dacă textul unui articol sau alineat conţine enumerări prezentate distinct, acestea 
se identifică prin utilizarea literelor alfabetului românesc. 
 Art. 61. (1)  Soluţiile pe care le cuprinde hotărârea consiliului județean sau dispoziția 
președintelui consiliului județean trebuie să fie temeinic fundamentate, urmând a fi luate în considerare 
interesul social, economic, cultural, educativ, etc., legislația națională în vigoare şi cerinţele corelării cu 
ansamblul reglementărilor interne şi ale armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară şi cu 
tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului. 
       (2) În cadrul soluţiilor preconizate trebuie să se realizeze o configurare explicită a 
conceptelor şi noţiunilor folosite în noua reglementare, care au un alt înţeles decât cel comun, pentru a 
se asigura astfel înţelegerea lor corectă şi a se evita interpretările greşite. 
       (3) Soluţiile legislative preconizate prin noua reglementare trebuie să aibă în vedere și 
reglementările în materie ale Uniunii Europene, asigurând compatibilitatea cu acestea. 

 Art. 62. (1) Pentru asigurarea unei succesiuni logice a soluţiilor preconizate şi realizarea unei 
armonii interioare a actului administrativ, redactarea textului trebuie precedată de întocmirea unui plan 
de grupare a ideilor în funcţie de conexiunile şi de raportul firesc dintre ele, în cadrul concepţiei 
generale a reglementării. 

     (2) Forma şi estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia şi 
claritatea reglementării. 

     (3) Textul articolelor trebuie să aibă caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită 
fără explicaţii sau justificări. 

 Art. 63. (1) Toate documentele trebuie redactate într-un limbaj şi stil juridic specific normativ, 
concis, sobru, clar şi precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale 
şi de ortografie. 

     (2) Este interzisă folosirea neologismelor, dacă există un sinonim de largă răspândire în 
limba română. În cazurile în care se impune folosirea unor termeni şi expresii străine, se va alătura, 
după caz, corespondentul lor în limba română. Termenii de specialitate pot fi utilizaţi numai dacă sunt 
consacraţi în domeniul de activitate la care se referă reglementarea. 
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     (3) Redactarea textelor se face prin folosirea cuvintelor în înţelesul lor curent din limba 
română modernă, cu evitarea regionalismelor. Redactarea este subordonată dezideratului înţelegerii cu 
uşurinţă a textului de către destinatarii acestuia. 

      (4) Textul reglementării trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăţi 
sintactice şi pasaje obscure sau echivoce. Nu se folosesc termeni cu încărcătură afectivă. De asemenea 
textul reglementării se redactează într-un stil explicativ, clar, folosindu-se 
terminologia/noțiunile/instituțiile juridice din actul normativ în baza căruia a fost adoptată 
reglementarea sau fundamentat răspunsul/opinia/punctul de vedere. 

      (5) În redactarea actului administrativ cu caracter normativ, de regulă, verbele se 
utilizează la timpul prezent, forma afirmativă, pentru a se accentua caracterul imperativ al dispoziţiei 
respective. 

      (6) Utilizarea unor explicaţii prin norme interpretative este permisă numai în măsura în 
care ele sunt strict necesare pentru înţelegerea textului. Exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau 
termeni se poate face numai prin explicitare în text, la prima folosire. 

      (7) Noțiunile folosite care au un alt înţeles decât cel comun, pentru a se asigura 
înţelegerea lor corectă şi a se evita interpretările greşite, vor fi definite și explicitate, de regulă, într-un 
articol separat, care va fi plasat în partea de început a reglementării. 
 Art. 64. (1) În cazul în care este necesar, un articol al actului administrativ va cuprinde 
dispoziţii tranzitorii, care cuprind măsurile ce se instituie cu privire la derularea raporturilor juridice 
născute în temeiul vechii reglementări care urmează să fie înlocuită de noul act administrativ. 
         (2) Dispoziţiile tranzitorii trebuie să asigure, pe o perioadă determinată, corelarea 
celor două reglementări, astfel încât punerea în aplicare a noului act administrativ să decurgă firesc şi să 
evite retroactivitatea acestuia sau conflictul între norme succesive. 
            (3) La actul administrativ cu caracter temporar se prevede şi perioada de aplicare 
sau data încetării aplicării sale. 
           (4) În cazul în care  actul administrativ conţine reglementări referitoare la un drept 
care decurge dintr-un act normativ în vigoare, un articol al actului administrativ va conţine prevederi 
referitoare la modul, termenul de contestare şi actul normativ care conţine dispoziţii în acest sens 
             (5) Ultimele două articole ale actului administrativ vor conține, de regulă, 
dispoziţiile finale, care cuprind măsurile necesare pentru punerea în aplicare a actului normativ, 
eventual data intrării în vigoare a acestora, implicaţiile asupra altor acte administrative, ca: abrogări, 
modificări, completări, precum şi dispoziţia de aducere la cunoștință publică.          
   Art. 65. (1) La redactarea textului unui act administrativ pot fi folosite, ca părţi componente 
ale acestuia, anexe care conţin prevederi ce cuprind exprimări cifrice, desene, tabele, planuri sau altele 
asemenea. 
          (2) Anexa trebuie să aibă un temei-cadru în corpul actului administrativ şi să se 
refere exclusiv la obiectul determinat prin textul de trimitere. Textul-cadru de trimitere trebuie să facă, 
în finalul său, menţiunea că anexa face parte integrantă din actul administrativ. 
          (3) Titlul anexei cuprinde exprimarea sintetică a ideii din textul de trimitere. Dacă 
sunt mai multe anexe, acestea se numerotează cu cifre arabe, în ordinea în care au fost enunţate în textul 
actului administrativ. 
 

Secțiunea 4 Elaborarea proiectelor de hotărâri de guvern 
 

 Art. 66. Elaborarea proiectelor hotărârilor de guvern se face în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare şi ale H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea 
adoptării/aprobării. 
 Art. 67. (1) La finalizarea procedurii de elaborare şi consultare, se vor transmite Secretariatului 
General al Guvernului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic/PDF, în vederea înregistrării, 
proiectele de documente de politici publice şi proiectele de acte normative însuşite, prin semnare, de 
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către Preşedintele Consiliului Judeţean Alba şi Prefectul Judeţului Alba, împreună cu o adresă de 
înaintare. 
   (2) Adresa de înaintare prevăzută la alin. 1 va fi însoţită de următoarele documente, 
după caz: 
  a.) proiectul de document de politică publică sau proiectul de act normativ; 
  b.) instrumentul de prezentare şi motivare; 
  c.) tabelul de concordanţă între actul normativ comunitar propus să fie transpus şi proiectul de act 
normativ naţional care îl transpune; 
  d.) tabelul comparativ cuprinzând reglementarea în vigoare şi reglementarea propusă, în situaţia în 
care proiectele de acte normative conţin modificări şi/sau completări ale actelor normative în vigoare. 

Art. 68. Iniţiatorul este responsabil pentru corectitudinea datelor cuprinse în documentele care 
stau la baza inițierii proiectului de hotărâre de guvern, precum şi pentru concordanţa dintre informaţiile 
prezentate în formă scrisă şi în cea electronică. 

Art. 69. (1) La nivelul Direcţiei juridică şi administraţie publică, va fi desemnat un funcţionar 
public cu atribuţii de primire şi înregistrare a proiectelor de acte normative sau a proiectelor de 
documente de politici publice, precum şi de comunicare a tuturor datelor necesare pentru urmărirea 
procesului de avizare. 

     (2) Funcţionarul public desemnat conform alin. 1, va avea dreptul la semnătură 
electronică, având ca atribuţie principală gestionarea tuturor activităţilor legate de procedura de 
elaborare şi avizare a proiectelor de documente de politici publice şi a proiectelor de acte normative. 

CAPITOLUL VI   Semnarea documentelor 
 

Art. 70. (1) Predarea la cabinetul preşedintelui Consiliului Judeţean Alba a mapelor care 
conţin documente care se supun semnării preşedintelui, va fi efectuată în fiecare zi lucrătoare în două 
tranşe, la ora 900 şi respectiv la ora 1500.  

         (2) Predarea documentelor la cabinetul preşedintelui Consiliului Judeţean Alba spre 
semnare va fi efectuată: 

 cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data limită/termenul (legal sau convenţional) 
stabilit în cazul  documetelor pentru care soluţionarea trebuie efectuată într-un termen mai mare de 15 
zile; 

 cu cel puţin o zi înainte de data limită/termenul (legal sau convenţional) stabilit în cazul  
documetelor pentru care soluţionarea trebuie efectuată într-un termen de până la 15 zile. 

  (3) Documentele care vor purta şi semnătura vicepreşedinţilor, administratorului 
public sau secretarului judeţului, vor fi predate acestora spre semnare cu cel puţin o zi înainte de 
termenele stabilite în alin. 2. 

Art. 71. (1) Semnarea documentelor se va face de către președinte și persoanele nominalizate 
la art. 22 alin. 6 din prezentul regulament.  

          (2) Documentele pentru care în actele normative în vigoare sunt prevăzute 
formulare standard (de exemplu: certificate de urbanism, autorizații de construire, răspuns la cereri 
privind accesul la informații de interes public, situații financiare, etc.), vor fi semnate de către cei care 
ocupă funcţiile stabilite şi în conformitate cu prevederile respectivelor acte normative care 
reglementează atribuţia / activitatea respectivă. 

          (3) Prevederile alin. 2 sunt aplicabile şi în cazul documentelor interne pentru 
care a fost stabilit un format standard prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, dispoziţie a 
preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, regulamente ori proceduri operaţionale interne. 

          (4) Documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata 
cheltuielilor, precum şi cu privire la organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 
legale, vor fi semnate în conformitate cu prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean 
Alba cu privire la stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata 
cheltuielilor, precum și cu privire la organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și 
legale în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

          (5) În cazul absenţei preşedintelui semnarea documentelor se face de către 
vicepreşedintele desemnat să exercite atribuţiile pe perioada absenţei acestuia. 
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Art. 72. (1) Prin excepție  de la prevederile art. 70 următoarele tipuri de documente vor fi 
semnate numai de către preşedintele Consiliului Judeţean Alba, iar în absenţa acestuia de către 
vicepreşedintele delegat prin dispoziţie:           

   proiectele de hotărâri de guvern inițiate de președintele Consiliului Județean 
Alba (împreună cu Prefectul Județului Alba), sau propunerile privind modificarea ori completarea unor 
acte normative; 

   documentele (indiferent de tipul lor sau conținut) adresate Parlamentului, 
Preşedinţiei României, Guvernului, ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale; 

   invitaţiile oficiale; 
   hotărârile adoptate de Consiliul Județean Alba. Acestea vor fi contrasemnate 

de către secretarul judeţului; 
   dispozițiile emise de președintele Consiliul Județean Alba. Acestea vor fi 

avizate de legalitate de către secretarul judeţului; 
   documentele proiectelor aflate în implementare finanţate din fonduri externe 

nerambursabile. Aceste documente vor fi semnate în prealabil de către membrii echipelor de 
implementare desemnaţi prin dispoziţie de către Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, în conformitate 
cu procedurile operaţionale aplicabile proiectelor respective.  

Art. 73. (1) Contractele de muncă  vor fi semnate de către președintele Consiliului Judeţean 
Alba, după ce în prealabil au fost avizate de Biroul resurse umane, Direcţia juridică şi administraţie 
publică, Direcţia dezvoltare şi bugete, după caz direcţia de specialitate şi au acordată viza CFP. 

    (2) Contractele de management vor fi semnate de către Președintele Consiliului 
Judeţean Alba, după ce în prealabil au fost avizate de administratorul public al Judeţului Alba, Biroul 
resurse umane, Direcţia juridică şi administraţie publică, Direcţia dezvoltare şi bugete, structura de 
specialitate şi au acordată după caz, viza CFP; 

    (3) Contractele administrative, acordurile de parteneriat, acordurile de cooperare vor fi 
semnate după cum urmează:  

 
     Calitatea părţii în contract                                          Calitatea părţii în contract 
          UAT - Judeţul Alba                                                       Denumire societate 

                              Preşedinte,                                                                 Administrator,                                
             Nume şi prenume                                                        Nume şi prenume 
                    Semnătura                                                                   Semnătura 
                 

Vicepreşedinte/Administrator public al judeţului 
   (care are în coordonare compartimentul 

de la care provine documentul) 
            
              Director executiv 
   (al Direcţiei dezvoltare şi bugete) 
            Nume şi prenume 
                  Semnătura    
               
            Director executiv 
    (al direcţiei de specialitate) 
           Nume şi prenume 
                 Semnătura    
 
            Director executiv 
(Direcţia juridică şi relaţii publice) 
           Nume şi prenume 
                Semnătura 
 
                       CFP 
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           Nume şi prenume 
                 Semnătura  
   
                       Vizat 
              Consilier juridic  
             Nume şi prenume 
                 Semnătura      
                
                    Întocmit, 
   Compartiment specialitate 
          Nume şi prenume 
               Semnătura 
 
Art. 74.  Delegațiile angajaților altor instituții sau autorități ale administrației publice locale ori 

persoane juridice care s-au prezentat în interes de serviciu la Consiliul Județean Alba vor fi semnate 
după caz, de către administratorul public al județului Alba, secretarul județului, directorii direcțiilor, ori 
șefii serviciilor sau birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba (care au 
constatat deplasarea în interes de serviciu). 

Art. 75.  (1) Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean, administratorul public, 
secretarul judeţului, arhitectul şef, persoanele cu funcţii de conducere şi angajaţii din aparatul de 
specialitate al consiliului judeţean răspund, după caz, contravenţional, administrativ, civil sau penal 
pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii. 

         (2) Preşedintele consiliului judeţean, prin semnare, învesteşte cu formulă de 
autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuţiilor care revin 
consiliului judeţean sau preşedintelui consiliului judeţean potrivit legii. 

       (3) Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării şi emiterii actelor administrative 
aparţin exclusiv consiliului judeţean sau preşedintelui consiliului judeţean potrivit legii. Întocmirea 
rapoartelor prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea notelor de 
fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în 
cazul încălcării legii, în raport cu atribuţiile specifice. 

  (4) Actele autorităţilor administraţiei publice judeţene angajează, în condiţiile legii, 
răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcţionarilor şi personalului contractual din 
aparatul de specialitate al consiliului judeţean care, cu încălcarea prevederilor legale fundamentează, 
din punct de vedere tehnic şi al legalităţii, emiterea sau adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, 
după caz, pentru legalitate, aceste acte. 

  (5) Actele autorităţilor administraţiei publice judeţene aprobate sau emise fără a fi 
fundamentate, semnate, contrasemnate sau avizate din punct de vedere tehnic sau al legalităţii, produc 
efecte juridice depline, iar în cazul producerii unor consecinţe vătămătoare este angajată exclusiv 
răspunderea juridică a semnatarilor. 

  (6) Refuzul funcţionarilor publici şi al personalului contractual din aparatul de 
specialitate al consiliului judeţean de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza actul administrativ, 
precum şi eventualele obiecţii cu privire la legalitate se fac în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la 
data primirii actului, şi se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop. 

  (7) Angajaţii prevăzuţi la alin. 6 care refuză să semneze, respectiv să contrasemneze 
ori să avizeze sau care prezintă obiecţii cu privire la legalitate, fără acoperire susţinută de temeiuri 
juridice, răspund administrativ, civil sau penal, după caz, în condiţiile legii. 

 
CAPITOLUL VII Aplicarea sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor  

pe corespondenţă şi  expedierea corespondenţei 
 

          Art.  76. (1)  Sigiliul, ştampilele şi parafele se utilizează şi se păstrează potrivit anexei - parte 
integrantă a prezentului regulament. 
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    (2) Corespondenţa, după semnare, va fi transmisă angajatului care efectuează lucrările 
de secretariat la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Județean Alba, urmând ca aceasta să aplice ştampila 
sau sigiliul, conform anexei prezentului regulament.  

 Art. 77. (1) După semnarea și ștampilarea corespondenţei de către persoanele 
competente, angajatul care a întocmit corespondenţa, se va ocupa de expedierea ei în funcţie de metoda 
aleasă astfel: 

► prin e-mail - va fi folosită doar adresa oficială a Consiliului Judeţean Alba; 
► prin fax - se realizează prin intermediul angajaţilor care asigură secretariatele aparatului de 

specialitate; 
► prin poştă, curier - se realizează prin intermediul angajatului cu atribuţii privind registratura 

generală; 
► prin afișare pe site-ul propriu - se realizează prin intermediul Compartimentului  informatică; 
► prin Poşta militară – se realizează prin intermediul angajatului care efectuează lucrările de 

secretariat la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Județean Alba; 
► direct şi personal la registratura instanţelor judecătoreşti din municipiul Alba Iulia  

                 (2) În toate cazurile, angajatul care are atribuții cu privire la expedierea 
corespondenţei va aplica pe exemplarul care rămâne în instituţie parafa de expediere, va completa data 
expedierii (anul, luna, ziua), va semna şi se va asigura de existenţa confirmării acesteia. 

     (3) Un exemplar al actului expediat purtând parafa de expediere se înapoiază 
persoanei care l-a întocmit, acesta urmând să îl păstreze în vederea arhivării întregii lucrări. 
       (4) Angajatul care a întocmit corespondenţa completează în sistemul de 
evidență electronică a documentelor, rubricile specifice expedierii, inclusiv indicativul dosarului. 

     (5) După rezolvare, compartimentul de specialitate grupează documentele 
conform nomenclatorului arhivistic aprobat. 
           Art. 78. Pentru corespondenţa care se expediază prin POŞTA MILITARĂ angajatul care a 
întocmit corespondenţa va înscrie pe plic datele de identificare ale destinatarului (instituţia, localitatea, 
persoana de contact şi nr. de înregistrare). Angajatul care efectuează lucrările de secretariat la Cabinetul 
Preşedintelui completează în „Borderou” rubricile specifice expedierii aplicând pe copia documentului 
care se expediază ştampila „EXPEDIAT POŞTA MILITARĂ”.  Dovada expedierii prin poşta militară o 
constituie borderoul întocmit, păstrat de către angajatul care efectuează lucrările de secretariat la 
Cabinetul Preşedintelui. 
          Art. 79. (1) Angajatul care are atribuţii privind registratura generală sortează corespondenţa pe 
destinatari, după care completează plicurile, trecând numele sau denumirea destinatarului şi adresa 
completă. 
   (2) Pe plicul de corespondență vor fi înscrise citeț numele și prenumele destinatarului 
sau după caz titulatura instituției ori autorității administrației publice, scrise corect, fără prescurtări, 
urmate de adresa exactă însoțită de codul poștal. În partea stângă a plicului va fi înscris numărul de 
înregistrare al documentului transmis cu plicul respectiv. 

             (3) În municipiul Alba Iulia expedierea corespondenţei către instituţii se poate face pe 
bază de condică de predare-primire, prin curier asigurat din cadrul Serviciului administrativ. 
           Art. 80. (1) În sistemul informatic de gestionare a documentelor INFOCET, orice mișcare a 
documentelor se consemnează în evidența electronică, urmând ca transferurile să fie operate și prin 
intermediul Condicilor de predare-primire a documentelor. 

    (2) Documentele intrate, precum și cele întocmite în cadrul structurilor 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba se predau destinatarilor în mod obligatoriu și sub 
semnătură în Condica de predare-primire a documentelor. 

    (3) Pot fi transmise documente între structurile aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba sau între funcționari publici/personal contractual și prin intermediul poștei 
electronice, prin e-mail. 

Art. 81. (1) Documentele neclasificate se expediază și se transportă în plicuri lipite și ștampilate 
prin poșta civilă, poșta militară sau curieri proprii, cu excepția documentelor pentru instanțele 
judecătorești care pot fi depuse și direct de către consilierii juridici care asigură reprezentarea în 
instanță. 
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     (2) Expedierea corespondenței urgente poate fi efectuată și prin alte mijloace de 
comunicare (fax, e-mail), în acest caz urmând a fi imprimată și reținută dovada comunicării (care va fi 
atașată la sfârșitul documentului). 

    (3) Expedierea documentelor către entități din străinătate și misiuni diplomatice 
se face prin intermediul Compartimentului relații internaționale. 

 
CAPITOLUL VIII   Constituirea arhivei 

 
 Art. 82. Compartimentul registratură, arhivă, monitorul oficial are obligația de a asigura 
evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor deţinute de Consiliul Județean 
Alba, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1994 a arhivelor naţionale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 Art. 83. (1) Şeful fiecărei structuri din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba răspunde de întocmirea proiectului de nomenclator arhivistic pentru documentele specifice 
direcției/serviciului/biroului/compartimentului respectiv.  
     (2) Propunerile vor fi centralizate de Compartimentul registratură, arhivă, monitorul 
oficial şi vor fi înaintate, în trei exemplare originale, spre aprobare şi confirmare. 
     (3) Nomenclatorul arhivistic va fi confirmat de Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor 
Naţionale și aprobat, prin dispoziție de către președintele Consiliului Județean Alba. 
     (4) După confirmare, nomenclatorul arhivistic va fi difuzat la toate structurile din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în vederea aplicării lui. 
     (5) Nomenclatorul dosarelor nu se modifică anual, ci numai atunci când se produc 
schimbări în structura aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. În cazul înfiinţării de noi 
compartimente, nomenclatorul se completează cu denumirea acestora şi cu dosarele nou create. În cazul 
compartimentelor care primesc atribuții noi, vor fi create alte grupe de documente decât cele prevăzute 
iniţial, iar nomenclatorul arhivistic va fi completat cu noile dosare. 
 Art. 84. (1) După rezolvarea lor, documentele se grupează în dosare, potrivit nomenclatorului 
arhivistic şi vor fi predate la Compartimentul registratură, arhivă, monitorul oficial, în al doilea an de la 
constituire.  
       (2) Anual, documentele se grupează în unităţi arhivistice, potrivit problematicii şi 
termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă. 
 Art. 85. În vederea predării dosarelor la Compartimentul registratură, arhivă, monitorul oficial 
vor fi efectuate următoarele operaţiuni: 
   documentele cuprinse în dosar vor fi ordonate cronologic sau, în cazuri speciale, după alte 
criterii (alfabetic, geografic etc.) aprobate prin procedură;  
  în constituirea dosarului va fi folosită ordinea cronologică, actele mai vechi trebuie să se afle 
deasupra și cele mai noi dedesubt; 
   vor fi îndepărtate acele, clamele, agrafele metalice, filele nescrise, dubletele; 
   documentele din fiecare dosar vor fi legate în coperte de carton, în așa fel încât să se asigure 
citirea completă a textului, datelor și rezoluțiilor; 
   dosarele nu trebuie să aibă mai mult de 250 - 300 file; în cazul depășirii acestui număr, se 
constituie mai multe volume ale aceluiași dosar; 
   filele dosarelor vor fi numerotate în colțul din dreapta sus, cu creion negru; în cazul dosarelor 
compuse din mai multe volume, filele vor fi numerotate începând cu numarul l pentru fiecare volum; 
   pe coperta dosarului vor fi înscrise: denumirea Consiliul Județean Alba, denumirea structurii 
din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba creator al dosarului, numărul de dosar din 
inventar, anul, indicativul din nomenclatorul arhivistic în vigoare, datele de început și de sfârșit, 
numărul de file, volumul și termenul de păstrare; 
   pe o foaie nescrisă, adăugată la sfârșitul dosarului, sau pe prima pagină nescrisă a registrelor 
și condicilor, angajatul de la compartimentul creator al dosarului va face următoarea certificare: 
„Prezentul dosar (registru, condică) conține ... fileˮ, în cifre și, între paranteze, în litere, după care își va 
înscrie numele și prenumele citeț, va semna și va înscrie data certificării. 
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 Art. 86. (1) Dosarele vor fi depuse la Compartimentul registratură, arhivă, monitorul oficial pe 
bază de inventare, întocmite după modelul prezentat în anexa nr. 2 a Instrucţiunilor privind activitatea 
de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin 
Ordinul de zi nr. 217/2 mai 1996.  
     (2) Inventarul va cuprinde toate dosarele cu același termen de păstrare, create în cursul 
unui an, de către un compartiment. În aceste condiții, fiecare compartiment va întocmi atâtea inventare 
câte termene de păstrare sunt preăzute în nomenclatorul arhivistic, la compartimentul respectiv.  
      (3) În cazul dosarelor formate din mai multe volume, în inventar fiecare volum va 
primi un număr curent distinct.  
      (4) Inventarele vor fi întocmite în 3 exemplare pentru documentele nepermanente și în 
4 exemplare pentru documentele permanente, dintre care un exemplar rămâne la compartimentul care 
face predarea, iar celelalte vor fi depuse o dată cu dosarele la Compartimentul registratură, arhivă, 
monitorul oficial. 
 Art. 87. (1) Dosarele neîncheiate în anul respectiv, ca și cele care, din motive justificate, se 
opresc la compartiment, vor fi trecute în inventarul anului respectiv, cu menționarea nepredării lor; în 
momentul predării lor ulterioare, în inventar va fi mentionat acest lucru. 
     (2) Dosarele care cuprind acte din mai mulți ani vor fi inventariate la anul de început, 
urmând a fi menționate în inventar datele extreme.  
 Art. 88. Constituirea dosarelor, inventarierea și predarea lor intră în obligația compartimentelor 
creatoare de documente. Predarea la Compartimentul registratură, arhivă, monitorul oficial va fi făcută 
conform unei programari prealabile, stabilită de comun acord între cele două compartimente (predător 
și primitor).  
 Art. 89. Evidența dosarelor și a inventarelor depuse la Compartimentul registratură, arhivă, 
monitorul oficial va fi ținută în registrul de evidență curentă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 
a Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente aprobate de 
conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/2 mai 1996.  
 Art. 90. (1) Scoaterea dosarelor din evidenţa Compartimentului registratură, arhivă, monitorul 
oficial va fi făcută numai cu aprobarea președintelui Consiliului Județean Alba şi cu confirmarea 
Serviciului Județean Alba al Arhivelor Naţionale, în urma selecţionării, transferului către altă unitate 
deţinătoare sau ca urmare a distrugerii provocate de evenimente neprevăzute. 
        (2) În cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba funcţionează o 
comisie de selecţionare, numită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Alba, compusă din: 
un preşedinte, un secretar şi un număr impar de membri numiţi din rândul specialiştilor proprii.  
      (3) Această comisie se întruneşte anual sau ori de câte ori este necesar, pentru a 
analiza fiecare unitate arhivistică în parte, stabilindu-i valoarea practică sau istorică; hotărârea luată se 
consemnează într-un proces-verbal, întocmit potrivit anexei nr. 5 din Legea nr. 16/1994 a Arhivelor 
Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
        (4) Procesul-verbal de selecţionare, însoţit de inventarele documentelor propuse spre 
eliminare ca fiind lipsite de valoare, precum şi de inventarele documentelor ce se păstrează permanent, 
se înaintează spre aprobare comisiei din cadrul Serviciului Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale. 
      (5) Documentele vor putea fi scoase din evidenţa arhivei şi pot fi eliminate numai în 
baza proceselor-verbale ale comisiei de selecționare. 
 Art. 91. (1) Documentele care au atribuit un nivel de clasificare vor fi înregistrate, manipulate, 
studiate și păstrate potrivit actelor normative în vigoare privind apărarea secretului de stat.  
      (2) Gruparea în dosare, inventarierea şi selecţionarea documentelor care au atribuit un 
nivel de clasificare va fi făcută în conformitate cu prevederile  Instrucţiunilor privind activitatea de 
arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin 
Ordinul de zi nr. 217/2 mai 1996, cu următoarele precizări: 
 - gruparea documentelor în dosare va fi făcută pe baza nomenclatorului arhivistic, în care se 
cuprind şi categoriile de documente din listele de date şi informaţii secrete de stat.  
 - gruparea documentelor secrete în dosare se face separat de cele nesecrete;  
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 - documentele secrete de serviciu şi nesecrete, care fac corp comun cu documentele secrete de 
stat (situaţii, grafice, schiţe, tabele) şi care nu pot fi separate, vor intra în componenţa dosarului cu 
documente secrete de stat;  
 - gruparea documentelor secrete de stat în dosare, legarea acestora, numerotarea filelor şi 
certificarea va fi făcută în anul următor creării lor, la structura de securitate, urmând a fi predate 
Compartimentul registratură, arhivă, monitorul oficial, pe bază de inventare, după declasificarea 
acestora.  
 - documentele secrete de stat care îşi păstrează acest caracter şi după expirarea termenului de 
păstrare prevăzut în nomenclator vor fi selecţionate la structura de securitate de către o comisie de 
selecţionare având în componenţă persoane care au acces la date, informaţii şi documente secrete de 
stat.  
  Art. 92. (1) Compartimentul registratură, arhivă, monitorul oficial are obligația de a se asigura 
că documentele sunt păstrate în arhivă, în condiții corespunzătoare, urmând ca acestea să fie asigurate 
împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării în alte situaţii decât cele prevăzute de 
lege.  
     (2) Documentele de arhivă vor fi păstrate în încăperi amenajate în acest scop, cu 
asigurarea condiţiilor necesare pentru păstrarea corespunzătoare a documentelor şi pentru protecţia lor 
faţă de acţiunea agenţilor de deteriorare: praf, lumina solară, solicitări la uzura mecanică, variaţii de 
temperatură şi umiditate, temperaturi excesive, surse de infecţie sau întreţinere a agenţilor biologici, 
pericol de foc, inundaţii sau infiltraţii de apă. 
     (3) Depozitul de arhivă va fi dotat cu rafturi, rastele, dulapuri şi alte mijloace de 
depozitare specifice, de preferinţă din metal acoperit cu vopsele stabile, anticorozive şi fără emanaţii. 
 Art. 93. La manipularea şi transportul documentelor vor fi luate măsurile de protecţie necesare 
asigurării arhivei pe toată durata transportului. 
 Art. 94. Documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase 
privind drepturile individuale ale cetăţenilor, vor fi păstrate în arhiva Consiliului Județean Alba. 
           Art. 95. Copiile sau extrasele solicitate se certifică prin aplicarea ştampilei „Conform cu 
originalul” conform prevederilor legale şi se eliberează, personal, solicitantului ori împuternicitului său 
legal, sau se expediază prin poştă. 
 Art. 96. În cazul reorganizării unor compartimente, arhiva din cadrul acestora va fi predată 
compartimentului care a preluat activitatea. 
 Art. 97. Prevederile prezentului regulament se completează, în mod corespunzător cu 
prevederile Nomenclatorului arhivistic confirmat de Şeful Serviciului Judeţean Alba al Arhivelor 
Naţionale şi ale actelor normative în vigoare, specifice domeniului reglementat. 
 

 
CAPITOLUL IX  Dispoziţii finale 

              
Art. 98. Primirea, înregistrarea, redactarea, semnarea, gestionarea și circulația documentelor 

care au atribuit un nivel de clasificare se face în conformitate cu prevederile Programului propriu de 
prevenire a scurgerii de informații clasificate, precum şi a procedurilor operaţionale aplicabile în 
domeniul informaţiilor clasificate. 

Art. 99. În conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600 din 
20 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice vor fi 
redactate proceduri operaţionale şi de sistem. 

 
 

Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
     ION DUMITREL           Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA         
JUDEŢUL  ALBA       
CONSILIUL JUDEŢEAN      
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
privind  constituirea Comisiei de predare temporară în administrarea 

 Consiliului local al comunei Mihalț a unui tronson din drumului  județean  
DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș  

 
 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 9836 din 15 mai 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba privind  propunerea de constituire a Comisiei de 
predare temporară în administrarea Consiliului local al comunei Mihalț a unui tronson din drumului  
județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș.  

Luând în considerare 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. 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 94/12 aprilie 2019 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. 

- Hotărârii Consiliului local al comunei Mihalț nr. 34/24 aprilie 2019 privind aprobarea 
preluării temporare în administrarea Comunei Mihalț prin Consiliului local Mihalț, a tronsonului din 
drumul județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș, 
aflat  în intravilanul localității Mihalț, în vederea modernizării. 

Având în vedere prevederile: 
      - art. 104 alin. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 

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

şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-
contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi  completările ulterioare, emit următoarea 

 
DISPOZIȚIE 

 
Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de predare temporară în administrarea Comunei Mihalț 

prin Consiliului local al comunei Mihalț a unui tronson din drumului  județean DJ 107 B: DN 1 - 
Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș, în următoarea componenţă: 

 
Președinte: 

Radu Octavian NEAG   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  
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     Serviciul administrarea domeniului public și privat,  
                                                      informatică  
      

Membri titulari: 
Gabriel Ioan VASIU             - consilier juridic superior, Direcția juridică și administraţie  
     publică - Serviciul juridic-contencios  
Ioan POPA    - consilier superior, Direcţia de dezvoltare şi bugete -  
     Compartimentul contabilitate-financiar 

     Cosmin Aurelian OLTEAN        - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  
     Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri –  

Compartimentul siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene 
Ioan DĂRĂMUŞ                         - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri –  
     Compartimentul administrare drumuri judeţene 

                                             
Membri supleanți: 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  
     Serviciul administrarea domeniului public și privat, 

informatică  
Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  
     Compartimentul contabilitate-financiar 
Angela RUSU                              - consilier juridic superior, Direcția juridică și administraţie 
     publică - Serviciul juridic-contencios  

Art. 2. Atribuțiile membrilor comisiei de predare sunt: identificarea imobilului, inventarierea 
faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilului, întocmirea procesului 
verbal de predare-primire, întocmirea protocolului de predare-primire. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de predare-primire vor fi transmise Direcției 
gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi administraţie publică. 
   

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 
www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Consiliului local al comunei 
Mihalț, persoanelor nominalizate, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea 
patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                                                                  
                         Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 
        Ion DUMITREL                 Vasile BUMBU   
                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 349 
Alba Iulia,  15  mai  2019 
  

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

DISPOZIŢIE 
 privind constituirea Echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului 

„Extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, 
cod SMIS 121063 , finanţat prin Contractul de finanţare nr.4166/08.05.2019 

 
  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
            Analizând referatul nr. 9703/15 mai 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 2 din 7 ianuarie 2019 privind aprobarea Proiectului  

„Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe  
a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”,  în vederea finanțării acestuia în cadrul  Programului 
Operaţional Regional  2014-2020; 

- Ghidului  Solicitantului  - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent 
POR, Axa Prioritară 8 - „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investitii 8.1. - 
Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional 
și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială 
prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la 
serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 „Îmbunătățirea 
calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe 
aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5697/18 august 2017, cu 
modificările și completările ulterioare, Apelul de proiecte POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7Regiuni;   

-  solicitării nr.7777/14 mai 2019 a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, înregistrată la 
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 9831/15.05.2019 privind nominalizarea persoanelor din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia care să facă parte din echipa de implementare a 
proiectului mai sus menționat. 

- Contractului de finanţare nr. 4166/ mai 2019 a Proiectului „Extindere și dotare Unitate de 
Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” .  
  Având în vedere prevederile: 
  - art. 104 alin. 1 lit.a și f și art.104 alin.6 lit.b coroborat cu art.91 alin.5 lit.a pct.12 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. Aprob constituirea Echipei de management responsabilă de implementarea 
Proiectului „Extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba 
Iulia”, cod SMIS 121063, finanţat prin Contractul de finanţare nr.4166/08.05.2019, în următoarea 
componență:  
Coordonator al echipei de implementare: 
Dumitru FULEA                                   - vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, 
Manager proiect:  
Marian Florin AITAI  - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete 
Asistent manager:  
Viorel Marius CABA - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - 

Serviciul accesare și coordonare proiecte 
Responsabil financiar 1:  
Cornelia Elena STANCIU - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - 

Serviciul buget venituri 
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Responsabil financiar 2:  
Eugen DOBRA - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - 

Serviciul buget venituri 
Responsabil tehnic:  
Cornelia FĂGĂDAR - șef serviciu, Serviciul investiții, dezvoltare, promovare 

patrimonială și managementul unităților de cultură 
Responsabil achiziții:  
Dana Georgiana LUPEA - consilier principal, Direcția dezvoltare și bugete - 

Serviciul achiziții publice și monitorizarea implementării 
contractelor 

Responsabil administrativ 1:  
Paraschiva HORVAT 
 

- consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - 
Serviciul accesare şi coordonare proiecte 

Responsabil administrativ 2:  
Simona Elena LETERNA 
 

- consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - 
Serviciul accesare şi coordonare proiecte 

Responsabil juridic:  
Angela RUSU - consilier superior, Direcția juridică și administrație 

publică - Serviciul juridic contencios 
Responsabil informare, comunicare  
Violeta Daniela NICA 
 

- consilier superior, Biroul relații internaționale, diaspora, 
relații publice și comunicare  

  
Reprezentanți ai Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 

 
Responsabil tehnic :  
Mircea NICOLESCU - inspector de specialitate IA, Serviciul tehnic, 

administrativ și PSM 
Responsabil tehnic medical:  
Dr.Aurel CRIŞAN  - medic șef UPU-SMURD, 
Responsabil administrativ:  
Carmen Maria MAN  - inspector de specialitate IA, Serviciul financiar contabil 
Responsabil achiziții:  
Alin CHIRILĂ - inspector de specialitate IA, Serviciul de achiziții publice, 

aprovizionare și transport 
 Art.2. (1) Atribuțiile și responsabilitățile membrilor Echipei de management responsabilă de 
implementarea proiectului sunt cele prevăzute în anexa - parte integrantă a prezentei dispoziţii. 

      (2) Prin intermediul birourilor de resurse din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba și Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, fișele posturilor aferente 
persoanelor desemnate la art. 1, vor fi completate în mod corespunzător cu atribuțiile stabilite conform 
alin.1. 

 
Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Județean de Urgență 
Alba Iulia,   persoanelor nominalizate în echipa de management, Direcției dezvoltare și bugete, 
Serviciului investiții dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură, 
Direcţiei juridică şi administrație publică și Biroului resurse umane  din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Alba.     

                         Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 
        Ion DUMITREL                 Vasile BUMBU          

Nr. 350 
Alba Iulia,  15  mai  2019  
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Anexă la Dispoziția Președintelui  
Consiliului Județean Alba nr. 350 /15 mai 2019 

 
 

Atribuțiile și responsabilitățile membrilor Echipei de management responsabilă de 
implementarea Proiectului „EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE A 

SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA ”,     
cod SMIS 121063, finanţat prin Contractul de finanţare nr.4166 /08.05.2019  

  
 

Manager de proiect 
Atribuţii: 
 asigură managementul general al activităţii echipei de proiect (planificare, coordonare şi 

monitorizare a proiectului); 
 reprezintă instituţia în relaţie cu ADR Centru şi alte instituţii cu responsabilităţi în 

implementarea proiectelor prin POR 2014-2020, pe perioada de implementare a proiectului, în funcţie 
de solicitările acestora; 

 coordonează elaborarea şi respectarea graficului GANTT pe activităţi şi subactivităţi a 
proiectului; 

 monitorizează stadiul de realizare a proiectului în conformitate cu graficul de implementare a 
activităţilor; 

 coordonează realizarea şi avizează rapoartele de progres trimestriale, raportul final,  alte 
rapoarte solicitate de AM/OI, precum şi depunerea şi avizarea cererilor de rambursare/plată; 

 supervizează activităţile de achiziţii publice, se asigură de faptul că se respectă graficul 
achiziţiilor publice; 

 asigură managementul riscurilor pe durata implementării proiectului. 
Responsabilităţi:  
 răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a atribuţiilor încredinţate;  
 răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor cuprinse în 

documente, corelat cu specificul funcției în cadrul proiectului; 
 răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor desfăşurate;  
 asigură confidenţialitatea operaţiunilor. 
 

Asistent  manager 
         Atribuţii: 

 urmăreşte şi controlează din punct de vedere tehnic, metodologic şi economic activităţile 
derulate în perioada de implementare a proiectului; 

 participă la organizarea şi derularea achiziţiilor publice din cadrul proiectului: verificarea 
specificaţiilor tehnice, participă ca membru în comisia de evaluare a ofertelor (după caz); 

 asigură relaţionarea între echipa de proiect, firma de consultanţă, dirigintele de şantier şi 
proiectantul care asigură asistenţa tehnică; 

 participă la întâlnirile de inspecţie a lucrărilor pe şantier împreună cu firma de consultanţă, 
dirigintele de şantier, reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii şi reprezentanţii AM/OI; 

 monitorizează activitatea firmei de consultanţă care asigură managementul execuţiei 
investiţiei şi în acest scop colaborează cu managerul de proiect; 

 întocmeşte raportul lunar al echipei de proiect privind activităţile desfăşurate în cadrul 
proiectului, cu referire şi la stadiul implementării proiectului; 

 contribuie la realizarea rapoartelor de progres trimestriale şi a raportului final, alături de firma 
de consultanţă; 

 contribuie la completarea cererilor de rambursare/de plată şi a cererii de rambursare finale, 
alături de firma de consultanţă; 

 preia atribuţiile de Manager de Proiect când este nevoie. 
Responsabilităţi: 
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 răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a atribuţiilor încredinţate;  
 răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor cuprinse în 

documente, corelat cu specificul funcției în cadrul proiectului 
 răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor desfăşurate;  
 asigură confidenţialitatea operaţiunilor. 

 
Responsabil financiar 

Atribuţii: 
 verifică şi corelează cu bugetul proiectului documentele financiare ce ţin de implementarea 

activităţilor proiectului, respectiv executarea contractelor încheiate în cadrul proiectului; 
 elaborează nota privind aprobarea cuprinderii în bugetul local al judeţului Alba a sumelor 

necesare finanţării proiectului; 
 înregistrează în evidența contabilă analitică distinctă operațiunile economico-financiare 

referitoare la implementarea proiectului; 
 pe parcursul implementării proiectului, atunci când necesităţile impun aceasta, elaborează 

modificările necesare în bugetul estimat al proiectului, în vederea întocmirii unei Notificări sau  a unui 
Act adiţional, după caz;  

 pregăteşte documentele justificative financiar-contabile necesare depunerii cererilor de 
rambursare/plată; 

 elaborează conţinutul secţiunilor aferente domeniului financiar din rapoartele de progres 
trimestriale, raportul final, alte rapoarte solicitate de AM/OI şi cererile de rambursare/plată; 

 verifică eligibilitatea cheltuielilor și întocmește instrumentele de plată necesare pentru 
realizarea plăţilor;  

 se asigură că fondurile sunt folosite în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare şi 
ale contractelor încheiate în urma procedurilor de achiziție publică/achiziție directă;  

 participă la organizarea şi derularea procedurilor de achiziție publică, după caz;  
 monitorizează contractul de audit financiar; 
 răspunde de respectarea termenelor prevăzute în GANTT pentru activităţile proiectului sub 

aspect financiar; 
 participă  la şedinţele de lucru ale echipei de implementare a proiectului.  
Responsabilităţi: 
 răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a atribuţiilor încredinţate;  
 răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor cuprinse în 

documente, corelat cu specificul funcției în cadrul proiectului; 
 răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor desfăşurate;  
asigură confidenţialitatea operaţiunilor. 
 

Responsabil juridic 
 Atribuţii: 

 asigură asistenţa juridică de specialitate Echipei de proiect;  
 elaborează contractele/acte adiţionale necesare achiziţionării lucrărilor, bunurilor şi 

serviciilor;  
 participă la elaborarea notificărilor/actelor adiționale aferente contractului de finanțare al 

proiectului; 
 analizează şi formulează observaţii din punct de vedere juridic la actele întocmite de Echipa 

de proiect;  
 participă la organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice potrivit competenţelor specifice şi 

atribuţiilor cuprinse în dispoziţia preşedintelui privind constituirea comisiei de evaluare a achiziţiilor 
publice;  

 participă ca membru în comisiile de recepţie (după caz); 
 participă  la şedințele de lucru ale echipei de implementare a proiectului. 
Responsabilităţi: 
 răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a atribuţiilor încredinţate;  
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 răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor cuprinse în 
documente, corelat cu specificul funcției în cadrul proiectului; 

 răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor desfăşurate;  
 asigură confidenţialitatea operaţiunilor. 
 

 
Responsabil tehnic 

Atribuţii: 
 urmăreşte îndeplinirea obiectivelor operaţionale de execuţie a lucrărilor; 
 urmăreşte şi controlează din punct de vedere tehnic activităţile derulate în perioada de 

implementare a proiectului; 
 realizează activităţile legate de obţinerea avizelor, acordurilor astfel încât lucrările să se poată 

desfăşura în cele mai bune condiţii şi participă la predarea amplasamentelor pentru contractorii de 
lucrări; 

 participă la întâlnirile de inspecţie a lucrărilor pe şantier împreună cu dirigintele de şantier, 
reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii şi reprezentanţii AM/OI; 

 face verificări în teren ori de câte ori este necesar; 
 participă la verificările şi recepţiile lucrărilor efectuate în fazele determinante ale proiectului, 

la recepţia la terminarea lucrărilor; 
 răspunde de instalarea panourilor temporare, respectiv a panourilor permanente ; 
 participă la elaborarea notificărilor/actelor adiționale aferente contractului de finanțare al 

proiectului, cu referire la domeniul tehnic; 
 elaborează conţinutul secţiunilor aferente domeniului tehnic din rapoartele de progres 

trimestriale, raportul final, alte rapoarte solicitate de AM/OI şi cererile de rambursare/plată; 
 pregăteşte documentele justificative tehnice necesare depunerii cererilor de rambursare/plată;  
 monitorizează contractul de lucrări și contractul de servicii de supraveghere-dirigenţie de 

şantier aferente proiectului;  
 răspunde de respectarea termenelor prevăzute în GANTT pentru activităţile cu specific 

tehnic; 
 participă  la şedinţele de lucru ale echipei de implementare a proiectului. 
Responsabilităţi: 
 răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a atribuţiilor încredinţate;  
 răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor cuprinse în 

documente, corelat cu specificul funcției în cadrul proiectului; 
 răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor desfăşurate;  
 asigură confidenţialitatea operaţiunilor. 
 

Responsabil achiziţii 
Atribuţii: 
 asigură asistenţă de specialitate Echipei de proiect pentru toate achiziţiile prevăzute în 

proiect;  
 elaborează şi actualizează  programul achiziţiilor publice al proiectului pe baza referatelor de 

necesitate, după caz; 
 elaborează sau după caz coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi 

documentele-suport pe baza referatelor de necesitate, a specificaţiilor tehnice/caietelor de sarcini 
întocmite în cadrul proiectului; 

 îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legea 
achizițiilor publice; 

 aplică și finalizează  împreună cu Echipa de proiect procedurile de atribuire sau după caz 
achizițiile directe în cadrul proiectului;  

 participă activ la lucrările comisiei de evaluare în vederea atribuirii unui contract de achiziţie 
publică;  

 transmite informațiile necesare pentru completarea și actualizarea formularului de integritate 
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conform Legii nr. 184/2016; 
 constituie dosarul fiecărei achiziții publice în cadrul proiectului;  
 colaborează cu Responsabilul juridic la elaborarea contractelor necesare achiziţionării 

lucrărilor, bunurilor şi serviciilor;  
 participă la elaborarea notificărilor/actelor adiționale aferente contractului de finanțare al 

proiectului, cu referire la domeniul achiziţiilor în cadrul proiectului; 
 elaborează conţinutul secţiunilor aferente domeniului achiziţiilor publice din rapoartele de 

progres trimestriale, raportul final, alte rapoarte solicitate de AM/OI şi cererile de rambursare/plată; 
 pregăteşte documentele aferente dosarului achiziției publice necesare depunerii cererii de 

rambursare/plată; 
 participă  la şedinţele de lucru ale echipei de implementare a proiectului. 
Responsabilităţi: 
 răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a atribuţiilor încredinţate;  
 răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor cuprinse în 

documente, corelat cu specificul funcției în cadrul proiectului; 
 răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor desfăşurate;  
 asigură confidenţialitatea operaţiunilor. 
 

Responsabil administrativ 1 
Atribuţii: 
 actualizează împreună cu echipa de proiect şi monitorizează  graficul de implementare al 

proiectului GANTT; 
 întocmeşte notificările/ actele adiţionale aferente contractului de finanţare al proiectului, 

împreună cu membrii echipei de proiect, în funcţie de specificul notificării/actului adiţional; 
 centralizează informațiile și documentele justificative în baza cărora întocmește, împreună cu 

membrii echipei de proiect, rapoartele de progres trimestriale, raportul final, alte rapoarte solicitate de 
AM/OI, cererile de rambursare/plată, și se îngrijește de depunerea acestora în termen la Organismul 
Intermediar - ADR Centru; 

 operează în aplicaţia MYSMIS2014+ cererile de rambursare/plată, adaugă documentele şi 
actualizează ori de câte ori este cazul în MYSMIS2014+; 

 asigură realizarea acţiunilor care vizează promovarea, vizibilitatea şi publicitatea proiectului; 
 asigură comunicarea optimă între părţile implicate în implementare; 
 participă  la ședințele de lucru ale echipei de implementare a proiectului. 
Responsabilităţi: 
 răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a atribuţiilor încredinţate;  
 răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor cuprinse în 

documente, corelat cu specificul funcției în cadrul proiectului; 
 răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor desfăşurate;  
 asigură confidenţialitatea operaţiunilor. 
 

Responsabil administrativ 2 
Atribuţii: 
 pregăteşte întâlnirile Echipei de proiect şi ale Comitetului de coordonare;  
 întocmeşte minutele întâlnirilor;  
 întocmeşte, colectează, distribuie şi gestionează corespondenţa şi toate documentele ce 

decurg din implementarea proiectului;  
 asigură acurateţea sistemului de înregistrare a documentelor; 
 acordă suport responsabilului administrativ 1 pentru operarea în aplicaţia MYSMIS2014+; 
 acordă suport responsabilului administrativ 1 pentru întocmirea notificărilor/ actelor 

adiţionale aferente contractului de finanţare al proiectului, rapoartelor de progres trimestriale, raportului 
final, altor rapoarte solicitate de AM/OI, cererilor de rambursare/plată; 

 asigură realizarea acţiunilor care vizează promovarea, vizibilitatea şi publicitatea proiectului; 
 monitorizează contractul privind informarea şi publicitatea proiectului; 



 

 

171 

 pregăteşte documentele pentru arhivare.  
Responsabilităţi: 
 răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a atribuţiilor încredinţate;  
 răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor cuprinse în 

documente, corelat cu specificul funcției în cadrul proiectului; 
 răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor desfăşurate;  
asigură confidenţialitatea operaţiunilor. 
 

Responsabil informare- comunicare 
           Atribuţii: 

 întocmeşte planul de informare şi comunicare a proiectului; 
 pregăteşte şi implementează activităţile de informare şi comunicare privind activităţile 

proiectului, în conformitate cu instrucţiunile cuprinse în Manualul de Identitate Vizuală a POR 2014-
2020; 

 răspunde de obţinerea avizelor de la ADR Centru privind materialele de promovare ale 
proiectului, elaborează machetele pentru comunicatele de presă, materialele informative şi de 
promovare a proiectului;  

 organizează conferinţele de presă, elaborează în colaborare cu ceilalţi membri ai echipei de 
proiect materialele de prezentare a proiectului;  

 se asigură de publicarea pe site-urile partenerilor, alte site-uri, a informaţiilor privind 
obiectivele şi rezultatele proiectului; 

 gestionează contractul de prestări servicii de informare şi publicitate. 
Responsabilităţi: 
 răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a atribuţiilor încredinţate;  
 răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor cuprinse în 

documente, corelat cu specificul funcției în cadrul proiectului; 
 răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor desfăşurate;  
 asigură confidenţialitatea operaţiunilor. 
 
 
                         Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 
        Ion DUMITREL                 Vasile BUMBU          
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
privind stabilirea criteriilor de selecţie proprii de transfer  

pe posturile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 
 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând referatul nr. 9463/10 mai 2019 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba; 
 Ținând cont de procesul verbal nr. 9438/10 mai 2019 privind consultarea Sindicatului aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Alba - AS Alba pentru stabilirea criteriilor de selecţie proprii de 
transfer pe posturile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 103 alin. 1, art. 104 alin.1 lit. a şi art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 32 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice; 

 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. Stabilesc ca şi criteriu de selecţie propriu de transfer, în interes de serviciu sau la cerere, 
pe posturile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, „vechimea 
minimă în specialitatea studiilor”, după cum urmează:  

 

Nr. 
crt. Funcţia  Nivelul 

studiilor 
Gradul/treapta 

profesionale 

vechimea minimă în 
specialitatea studiilor 

necesară pentru ocuparea 
prin transfer a postului 

1. 

Auditor, consilier, expert, 
inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, 
referent de specialitate, 
inspector casier, consilier 
juridic 

S gradul I A 6 ani şi 6 luni 
S gradul I 3 ani şi 6 luni 
S gradul II 6 luni 

S debutant 
- 

2. 

Tehnician-economist, 
secretar superior, interpret 
relaţii, interpret 
profesional, conductor 
arhitect, inspector, referent, 
subinginer, arhivist                                           

SSD gradul I A 6 ani şi 6 luni 
SSD gradul I 3 ani şi 6 luni 
SSD gradul II 6 luni 

SSD debutant 
- 

3. Referent, inspector, 
arhivar, referent casier 

M IA 6 ani şi 6 luni 
M I 3 ani şi 6 luni 
M II 6 luni 
M debutant - 

4. Îngrijitor  M;G  6 luni 
M;G debutant - 

5. Şofer  M;G I 3 ani şi 6 luni 
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M;G II 6 luni 

6. Muncitor calificat 

M;G I 9 ani şi 6 luni 
M;G II 6 ani şi 6 luni 
M;G III 3 ani şi 6 luni 
M;G IV 6 luni 

 
Art. 2. Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 631/8 noiembrie 2017 îşi 

încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare 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, Sindicatului aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba - AS Alba, Direcției juridică și administraţiei publice și 
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
          

Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
     ION DUMITREL           Vasile BUMBU   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 351 
Alba Iulia,  15 mai 2019 
  

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

 
DISPOZIŢIE 

privind aprobarea Codului etic pentru angajaţii  
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 
 

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând referatul nr. 9837 din 15 mai 2019 al Biroului resurse umane cu privire la 
modificarea Codului etic pentru angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba; 
 Ținând cont de:  
           - procesul verbal nr. 9466 din 10 mai 2019 cu privire la consultarea Sindicatului Aparatului de 
Specialitate al Consiliului Judeţean Alba, pentru modificarea Codului etic pentru angajaţii din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- procesul verbal nr. 9467 din 10 mai 2019 cu privire la consultarea Comisiei paritare a 
funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, pentru 
modificarea Codului etic pentru angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba; 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 -  Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 
- Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi 

entităţile publice; 
- Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi 

din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 
- Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600 din 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 si completările ulterioare emit următoarea 
  

DISPOZIŢIE 
 

Art. 1. Aprob Codul etic pentru angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei dispoziţii. 

Art. 2. Prezentul Codul etic pentru angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba, va fi adus la cunoştinţă personalului prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 3. Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 113/13 mai  2013 privind 
aprobarea Codului etic pentru angajaţii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba,  își 
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii. 
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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, personalului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Sindicatului aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba - AS Alba, Comisiei paritare a funcționarilor publici din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Comisiei de disciplină pentru funcționarii publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică și administraţie publice și 
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                     Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
         ION DUMITREL              Vasile BUMBU  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 353 
Alba Iulia, 15 mai 2019 
  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa Dispoziției Președintelui Consiliului 
                   Județean Alba nr. 353/15 mai 2019 

 
 

CODUL ETIC  
PENTRU ANGAJAŢII DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE 

 AL CONSILIULUI JUDEŢEAN ALBA 
 
 

CAPITOLUL I 
Noţiune, domeniul de aplicare, cadrul legislativ, obiective şi principii generale 

 
   Preambul 
 Prezentul cod etic defineşte idealurile, valorile, principiile şi normele morale pe care personalul 
consimte să le respecte şi să la aplice în activitatea desfăşurată în cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. Implementarea codului etic în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba este utilă pentru promovarea unei conduite profesionale etice, şi evitarea apariţiei unor 
situaţii care ar putea afecta reputaţia autorităţii publice.  
 

Cadrul legislativ 
 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 

ulterioare; 
 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici; 
 Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor 

persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu 
prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei; 

 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi 
entităţile publice; 

 Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice 
şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;  

 Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi 
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

 Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date; 

 Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018 pentru aprobarea 
Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 

. 
     Domeniul de aplicare  
   Art. 1. (1) Codul etic al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba, reglementează normele de conduită etică şi profesională a personalului - funcţionari publici şi 
personal contractual. 
            (2) Normele de etică profesională prevăzute de prezentul cod sunt obligatorii pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual.      
    Obiective  

http://www.legisplus.ro/Eurolegis/eurolegisIE/cautare/index1.jsp?intralegis_id=61544
http://www.legisplus.ro/Eurolegis/eurolegisIE/cautare/index1.jsp?intralegis_id=61026
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    Art. 2. Obiectivele prezentului cod urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o 
bună administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la eliminarea birocraţiei şi a 
faptelor de corupţie, prin:  
    a.) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi 
profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului autorităţii publice, al 
funcţionarilor publici şi al personalului contractual;  
    b.) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte 
din partea personalului în exercitarea funcţiei; 
    c.) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul Consiliului 
Judeţean Alba, precum şi între personal şi angajaţii altor instituţii. 
     Principii generale  

 Art. 3. (1) Principiile care guvernează conduita profesională a angajaţilor din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  sunt următoarele:  
     a.) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia personalul are îndatorirea 
de a respecta Constituţia şi legile ţării; 

b.) prioritatea interesului public, principiu conform căruia personalul are îndatorirea de 
a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei; 

c.) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor 
publice, principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii 
identice sau similare; 

d.) profesionalismul, principiu conform căruia personalul are obligaţia de a îndeplini 
atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; 

e.) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia personalul are obligaţi să 
aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în 
exercitarea funcţiei; 

f.) integritatea morală, principiu conform căruia personalului îi este interzis să solicite 
sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea 
funcţiei pe care o deţin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie; 

g.) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia personalul poate să-şi 
exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri; 

h.) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei şi în 
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu personalul trebuie să fie de bunăcredinţă; 

i.) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de 
personalul în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor. 
    (2) Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt cele prevăzute 
la art. 4 din Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile 
publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii după cum urmează: 
    a.) principiul legalităţii, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice din cadrul 
administraţiei publice locale au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele 
procedurale, libera concurenţă şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit 
legii; 
    b.) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, ordinea de drept, 
integritatea, imparţialitatea şi eficienţa autorităţilor publice şi instituţiilor publice, sunt ocrotite şi 
promovate de lege; 
    c.) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări 
ale legii este datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită; 
    d.) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele 
care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni 
inechitabile şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt 
aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public; 
    e.) principiul bunei administrări, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice 
sunt datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de 
profesionalism, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor; 
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    f.) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în 
interes public cu privire la aspectele de integritate publică şi bună administrare, cu scopul de a spori 
capacitatea administrativă şi prestigiul autorităţilor şi instituţiilor publice; 
    g.) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de 
prevederile prezentei legi pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa 
mai gravă; 
    h.) principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o 
autoritate şi instituţie publică, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că 
fapta constituie o încălcare a legii.     
  Termeni  
    Art. 4.  În înţelesul prezentului cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele 
semnificaţii, conform legii: 

a.) angajat - funcţionarul public sau personalul contractual care ocupă un post din statul de 
funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, încadrat în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare sau ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

b.) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori 
indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea 
afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a 
îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute; 

c.) funcţie - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea publică, în temeiul 
legii, în fişa postului; 

d.) funcţie publică - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritate, în temeiul 
legii, în scopul realizării competenţelor sale; 

e.) funcţionar public - persoana numită într-o funcţie publică în condiţiile Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

f.) informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană identificată sau 
identificabilă; 

g.) informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din 
activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei; 

h.) interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct 
sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual prin folosirea reputaţiei, 
influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor 
funcţiei; 

i.) interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi 
autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de 
Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi 
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii 
cheltuirii resurselor; 

j.) personal contractual ori angajat contractual - persoana numită într-o funcţie în cadrul 
autorităţi publice în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

CAPITOLUL II. 
NORME GENERALE DE CONDUITĂ 
PROFESIONALĂ A PERSONALULUI 

 
Asigurarea unui serviciu public de calitate 
Art. 5. (1) Angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba au 

obligaţia de a asigura un servicii publice de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la 
luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţii 
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Consiliului Judeţean Alba şi al instituţiilor şi serviciilor publice din subordine, în limitele atribuţiilor 
stabilite prin fişa postului. 
               (2) În exercitarea funcţiei angajaţii au obligaţia de a avea un comportament profesionist, 
precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine 
încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice. 
 
 

Respectarea Constituţiei şi a legilor 
  Art. 6. (1) Angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba au 
obligaţia ca, prin actele şi faptele sale, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea 
în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii 
profesionale. 
                 (2) Angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba au 
obligaţia să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată 
naturii funcţiilor deţinute. 

Loialitatea faţă de autoritatea publică 
   Art. 7. (1) Angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba au 
obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul Consiliului Judeţean Alba, precum şi de a se abţine de la 
orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia. 
                (2) Angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba le este 
interzis: 

a.) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea 
Consiliului Judeţean Alba, cu politicile şi strategiile acestuia ori cu proiectele de acte cu caracter 
normativ sau individual; 

b.) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care Unitatea 
Administrativ Teritorială - Judeţul Alba, Consiliul Judeţean Alba ori Preşedintele Consiliului Judeţean 
Alba are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens; 

c.) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute 
de lege; 

d.) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această 
dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile 
Consiliului Judeţean Alba ori ale unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale 
persoanelor fizice sau juridice; 

e.) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea 
promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau Unităţii Administrativ Teritoriale 
- Judeţul Alba, Consiliul Judeţean Alba ori Preşedintele Consiliului Judeţean Alba. 
                (3) Prevederile alin. 2 lit. a-d se aplică şi după încetarea raportului de muncă, respectiv 
a raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte 
termene. 
               (4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor 
care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, 
este permisă numai cu acordul preşedintelui Consiliului Judeţean Alba.  
               (5) Prevederile prezentului cod etic nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia 
legală a angajaţilor de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii. 

Libertatea opiniilor 
   Art. 8. (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii au au obligaţia de a respecta 
demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Consiliului 
Judeţean Alba. 
                 (2) În activitatea lui angajaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se 
lăsa influenţaţi de considerente personale. 
                 (3) În exprimarea opiniilor, angajaţii trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite 
generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. 

Activitatea publică 
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   Art. 9. (1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către angajaţii desemnaţi în 
acest sens de preşedintele Consiliului Judeţean Alba, în condiţiile legii. 
                 (2) Angajaţii desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate 
oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de preşedintele Consiliului 
Judeţean Alba. 
                (3) În cazul în care nu este desemnat în acest sens, angajatul poate participa la activităţi 
sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă 
punctul de vedere oficial al Consiliului Judeţean Alba. 

Activitatea politică 
   Art. 10. În exercitarea funcţiei deţinute, angajaţilor le este interzis: 

a.) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 
b.) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică; 
c.) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice 

sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice; 
d.) să afişeze în cadrul Consiliului Judeţean Alba însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau 

denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora. 
Folosirea imaginii proprii 

   Art. 11. În considerarea funcţiei pe care o deţine, angajaţii au obligaţia de a nu permite utilizarea 
numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, 
precum şi în scopuri electorale. 

Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei 
   Art. 12. (1) În relaţiile interne, interinstituţionale precum şi cu persoanele fizice sau juridice, 
angajaţii sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi 
amabilitate. 
                      (2) Angajaţii au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii 
celorlalţi angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, precum şi ale 
persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin: 

a.) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 
b.) dezvăluirea aspectelor vieţii private; 
c.) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 

                     (3) Angajaţii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba trebuie să adopte 
o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. 
Angajaţii au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, 
prin: 

a.) promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, 
raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt; 

b.) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, 
convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte. 

Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale 
   Art. 13. (1) Angajaţii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba care reprezintă 
Judeţul Alba sau Consiliul Judeţean Alba în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de 
învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să promoveze o 
imagine favorabilă ţării şi autorităţii pe care o reprezintă. 
                     (2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţilor le este interzis să exprime opinii 
personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale. 
                     (3) În deplasările în afara ţării, angajaţii sunt obligaţi să aibă o conduită 
corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă. 

Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor 
   Art. 14. (1) Angajaţii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba nu trebuie să solicite 
ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, 
familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, 
care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o 
recompensă în raport cu aceste funcţii. 
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                  (2) Angajaţii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba au obligaţia de a 
declara şi prezenta la preşedintele Consiliului Judeţean Alba, în termen de 30 de zile de la primire, 
bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea 
mandatului sau a funcţiei, fiind exceptate medaliile, decoraţiile, insignele, ordinele, eşarfele, colanele şi 
altele asemenea, primite în exercitarea demnităţii sau a funcţiei, obiectele de birotică cu o valoare de 
până la 50 euro.  

Participarea la procesul de luare a deciziilor 
   Art. 15. (1) În procesul de luare a deciziilor angajaţii au obligaţia să acţioneze conform 
prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial. 
                    (2) Angajaţilor le este interzis să promită luarea unei decizii de către Consiliul Judeţean 
Alba sau preşedintele Consiliului Judeţean Alba, de către alţi angajaţi, precum şi îndeplinirea 
atribuţiilor în mod privilegiat. 
 
 
 

Obiectivitate în evaluare 
   Art. 16. (1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajatul are obligaţia să 
asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul din 
subordine. 
                     (2) Personalul de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate 
criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru angajaţii din subordine, atunci când propune ori 
aprobă promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau 
morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare. 
           (3) Personalul de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori 
promovarea în funcţii pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu 
principiile funcţiei publice. 

Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute 
   Art. 17. (1) Este interzisă folosirea de către angajaţi, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, 
a prerogativelor funcţiei deţinute. 
         (2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la 
anchete ori acţiuni de control, angajaţilor le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în 
interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane. 
          (3) Angajaţilor le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile 
pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a 
determina luarea unei anumite măsuri. 
          (4) Angajaţilor le este interzis să impună altor persoane din carul autorităţii să se 
înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, 
promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale. 

Utilizarea resurselor publice 
Art. 18. (1) Angajaţii sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi 

a unităţii administrativ teritoriale - Judeţul Alba, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în 
orice situaţie ca un bun proprietar. 
           (2) Angajaţii au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând 
unităţii administrativ teritoriale - Judeţul Alba numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei 
deţinute. 
                   (3) Angajaţii trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea 
utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale. 
                   (4) Angajaţii care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi 
didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica Consiliului Judeţean Alba pentru 
realizarea acestora. 

Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri 
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   Art. 19. (1) Angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba pot 
achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţii administrativ teritoriale - Judeţul 
Alba, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri: 

a.) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, 
despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; 

b.) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării 
bunului respectiv; 

c.) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care 
persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces. 
                     (2) Dispoziţiile alin. 1 se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau 
închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţii administrativ 
teritoriale - Judeţul Alba. 
                    (3) Angajaţilor le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile 
proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii administrativ teritoriale - Judeţul Alba, supuse 
operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege. 
                   (4) Prevederile alin. 1-3 se aplică în mod corespunzător şi în cazul  realizării 
tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese. 
 

CAPITOLUL III 
CONFLICTUL DE INTERESE ŞI REGIMUL INCOMPATIBILITĂŢILOR PRIVIND 

EXERCITAREA FUNCŢIEI PUBLICE 
 

Conflictul de interese 
   Art. 20. Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care angajatul care exercită o demnitate 
publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa 
îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative. 
   Art. 21. Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor 
publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia 
interesului public. 
   Art. 22. (1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele 
situaţii: 

a.) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu 
privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; 

b.) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici 
care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I; 

c.) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa 
deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. 

        (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se 
abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de 
îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun 
pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la 
cunoştinţă.  

       (3) În cazurile prevăzute la alin. 1, preşedintele Consiliului Judeţean Alba, la 
propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză, va desemna un 
alt funcţionar public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă. 

       (4) Încălcarea dispoziţiilor alin. 2 poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, 
administrativă, civilă ori penală, potrivit legii. 

Incompatibilităţi privind funcţionarii publici 
   Art. 23. (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii 
publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică.  
                   (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, 
remunerate sau neremunerate, după cum urmează: 

a.) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice; 
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b.) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este 
suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale; 

c.) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ 
din sectorul public; 

d.) în calitate de membru al unui grup de interes economic. 
                   (3) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. 2 lit. a şi lit. 
c, funcţionarul public care: 

a.) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte 
interesele statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori 
patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele normative în vigoare; 

b.) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în 
calitate de reprezentant al autorităţii publice în cadrul unor organisme sau organe colective de 
conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare; 

c.) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau 
instituţie publică, în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare. 
                 (4) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. 2, 
funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect 
finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe 
contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici 
care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a 
funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în 
cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă. 
                  (5) Funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de 
monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ de natura celor 
prevăzute la alin. 2 lit. c nu pot să-şi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţă de specialitate la 
aceste societăţi timp de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici. 
                   (6) Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte 
efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită. 
                   (7) În situaţia prevăzută la alin. 2 lit. b, la încheierea mandatului demnitarului, 
funcţionarul public este reîncadrat în funcţia publică deţinută sau într-o funcţie similară. 
  Art. 24. (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici 
respectivi sunt soţi sau rude de gradul I. 
                      (2) Prevederile alin. 1 se aplică şi în cazul în care şeful ierarhic direct are calitatea de 
demnitar. 
                     (3) Persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. 1 sau alin. 2 vor 
opta, în termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunţarea la calitatea de 
demnitar. 
                    (4) Orice persoană poate sesiza existenţa situaţiilor prevăzute la alin. 1 sau alin. 2. 
                    (5) Situaţiile prevăzute la alin. 1 şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. 3 se 
constată de către şeful ierarhic superior al funcţionarilor publici respectivi, care dispune încetarea 
raporturilor ierarhice directe dintre funcţionarii publici soţi sau rude de gradul I. 
   Art. 25. (1) Funcţionarii publici, pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al 
cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, pot exercita funcţii în alte domenii 
de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca 
funcţionar public, potrivit fişei postului. 
                    (2) În situaţia funcţionarilor publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. 1, 
documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau instituţia 
publică la care aceştia sunt numiţi. 
   Art. 26. (1) Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi numit într-o 
funcţie de demnitate publică. 
                  (2) Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă: 

a.) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales; 
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b.) până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul în care 
funcţionarul public a fost ales sau numit. 
   Art. 27. (1) Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite. 
                 (2) Funcţionarilor publici le este interzis să fie membri ai organelor de conducere ale 
partidelor politice şi să exprime sau să apere în mod public poziţiile unui partid politic. 
  Art. 28. Funcţionarii publici pot fi membri în cadrul consiliilor de administraţie si in cadrul 
adunării generale a acţionarilor astfel: 

a.) în cazul societăţilor comerciale la care statul sau o unitatea administrativ teritorială - 
Judeţul Alba este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul, administrate potrivit sistemului 
unitar, în cadrul consiliilor de administraţie nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor 
publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi 
sau instituţii publice. 

b.) funcţionarii publici şi personalul contractual pot fi desemnaţi să reprezinte statul sau 
unitatea administrativ teritorială - Judeţul Alba la maximum două întreprinderi publice, în calitate de 
membru al adunării generale a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile 
şi conflictul de interese reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CAPITOLUL IV. 
VALORILE FUNDAMENTALE 

 
VALORILE MORALE: 
Integritatea 

   Art. 29. În cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, angajaţii reprezintă un 
colectiv cu o conduită onestă. 

Loialitatea 
  Art. 30. Angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba sunt devotaţi 
autorităţii şi clienţilor săi, în scopul îndeplinirii obiectivelor asumate de Consiliul Judeţean Alba. 

Responsabilitatea 
   Art. 31.  Angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba îşi asumă 
responsabilitatea pentru activităţile întreprinse, şi este gata să suporte consecinţele acestora. 

Respectul legii 
   Art. 32.  Angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba respectă 
prevederile legii si nu se abat de la acestea. Nu este tolerată încălcarea legii. 

Echitatea 
   Art. 33. Angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, clienţii, 
colaboratorii, partenerii, sunt trataţi imparţial, corect şi echitabil. 

Demnitatea umană 
   Art. 34. Fiecare persoană este unică şi trebuie să i se respecte demnitatea. 
   Art. 35. Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii. Toţi 
oamenii sunt trataţi cu demnitate cu privire la modul lor de viaţă, cultură, credinţele şi valorile 
personale. 
 

VALORILE PROFESIONALE: 
Angajamentul 

   Art. 36. Angajamentul presupune dorinţa angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba şi a conducerii Consiliului Judeţean Alba zi de zi de a progresa în stăpânirea 
funcţiei deţinute şi de a-şi îmbunătăţi performanţele, conform planurilor de acţiune decise de comun 
acord pentru a asigura cetăţenilor un serviciu de calitate. 

Lucrul în echipă 
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   Art. 37. Toţi angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba fac parte 
dintr-o echipă şi trebuie sprijinit toată echipa şi toţi să primească sprijin din partea conducerii. Acest 
spirit de echipă trebuie simţit şi exprimat în relaţiile cu ceilalţi colaboratori sau cetăţeni. 

Transparenţa internă şi externă 
   Art. 38. Pe plan intern transparenţa însemnă împărţirea succesului, dar şi a dificultăţilor. Aceasta 
permite rezolvarea rapidă al acestora, înainte să se agraveze şi să provoace prejudicii cetăţeanului, 
echipei, partenerilor ori clienţilor Consiliului Judeţean Alba. 
   Art. 39. Pe plan extern, transparenţa înseamnă dezvoltarea relaţiilor cu cetăţenii, partenerii, 
clienţii consiliului judeţean care trebuie pus sub dublă constrângere: a încrederii şi a eticii. 
   Art. 40. Consiliul Judeţean Alba trebuie să se comporte şi să fie perceput ca o autoritate 
responsabilă şi etică.  

Confidenţialitatea 
   Art. 41. În acordarea serviciilor din administraţia publică locală se impune luarea de măsuri 
posibile şi rezonabile pentru asigurarea confidenţialităţii datelor. 
 

CAPITOLUL V. 
REGULILE DE COMPORTAMENT ŞI CONDUITĂ 

ÎN ACORDAREA SERVICIILOR PUBLICE 
 

   Art. 42. Complexitatea şi diversitatea sistemelor de relaţii în baza cărora se acordă servicii 
publice impune respectarea unor norme de comportament şi conduită în scopul: 

a.) de a ghida persoana implicată în acordarea serviciilor, în momentul în care aceasta se 
confruntă cu dileme practice care implică o problematică etică; 

b.) de a asigura beneficiarii, dar şi potenţialii beneficiari de servicii sociale împotriva 
incompetenţei şi a neprofesionaliştilor; 

c.) de a reglementa comportamentul persoanelor implicate în acordarea serviciilor 
publice precum şi relaţiile acestora cu cetăţenii, cu colegii, cu reprezentanţii altor instituţii sau ai 
societăţii civile. 

d.) de a asigura supervizare şi consultanţă personalului implicat în acordarea serviciilor 
publice în vederea evaluării activităţii acestora. 
   Reguli de comportament şi conduită în relaţia cetăţean - angajat  

Art. 43. Reguli de comportament şi conduită în relaţia cetăţean - angajat: 
1. În identificarea cetăţeanului, evidenţierea, diagnosticarea şi evaluarea nevoii acestuia, în 

vederea realizării de acţiuni şi măsuri cu caracter preventiv, monitorizare, angajatul trebuie: 
- să manifeste disponibilitate faţă de cetăţean - cetăţean, partener, organisme civile, alte 

instituţii, autorităţi publice - să fie dispus să asculte şi să orienteze la compartimentele de specialitate; 
- să stabilească împreună cu cetăţeanul care este problema asupra căreia urmează să se 

acţioneze; 
- să asculte şi să nu intervină decât în momentele propice; 
- să inspire încredere cetăţeanului; 
- să ştie să-i suscite şi să-i menţină interesul pentru subiectul interviului; 
- să manifeste empatie, respectiv să înţeleagă ceea ce îi spune interlocutorul, să fie capabil 

să se pună în situaţia acestuia; 
- să reducă, pe cât posibil, distanţa dintre el şi cetăţean (distanţa datorată diferenţelor de 

statut social, de cultură, de sex, etc.); 
- să fie capabil de a înlătura barierele psihologice ale comunicării şi să-şi dea seama de 

mecanismele de apărare ale eului pe care cetăţeanul le utilizează pentru a ocoli răspunsurile mai 
sensibile şi problemele care-l privesc îndeaproape. 

2. În furnizarea serviciilor de informare 
Informare competentă, corectă, completă, adecvată, transparentă, operativă: profesioniştii 

trebuie să ofere cel mai competent ajutor posibil ceea ce presupune o bună pregătire profesională, 
teoretică şi practică, limbajul profesional trebuie să fie clar, concis la nivelul capacităţii de înţelegere a 
cetăţeanului, cetăţeanului i se vor prezenta date, avantajele şi dezavantajele opţiunilor posibile, 
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informarea trebuie să răspundă nevoilor şi problemelor cetăţeanului, informarea să se facă în cel mai 
scurt timp de la solicitarea cetăţeanului. 

3. În furnizarea serviciilor publice 
Furnizarea se realizează în baza unui contract între serviciul public şi cetăţean cu precizarea 

drepturilor şi obligaţiilor părţilor precum şi a sancţiunilor în cazul nerespectării clauzelor contractuale; 
- profesionistul face o analiză corectă şi obiectivă a nevoilor şi problemelor obiectului alegând 

strategia şi metodele adecvate în rezolvarea problemelor; 
- profesionistul nu face discriminări în funcţie de gen, vârstă, capacitate fizică sau mintală, 

culoare, categorie socială, rasă, religie, limbă, convingere politică; 
- profesionistul nu intră în relaţii de consiliere cu prieteni, colegi, cunoscuţi sau rude; 
- profesionistul nu se va implica în relaţii sentimentale cu cetăţeanul; 
- profesionistul pune interesul cetăţeanului mai presus de interesul său; 
- profesionistul nu poate impune o decizie luată de el cetăţeanului său,   
- profesionistul trebuie să ţină seama de opţiunea cetăţeanului; 
Reguli de comportament şi conduită în relaţia coleg - coleg 

  Art. 44. Reguli de comportament şi conduită în relaţia coleg - coleg 
a.) între colegi trebuie să existe cooperare şi susţinerea reciprocă motivat de faptul că toţi 

angajaţii sunt mobilizaţi pentru realizarea unor obiective comune conform Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, comunicarea prin 
transferul de informaţii între colegi fiind esenţială în soluţionarea cu eficienţă a problemelor. 

b.) colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie, eventualele divergenţe, 
nemulţumiri, apărute între aceştia soluţionându-se fără să afecteze relaţia de colegialitate, evitându-se 
utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvate, manifestând atitudine reconciliantă. 

c.) între colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să corespundă 
realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie exprimate direct netendenţios. 

d.) relaţia dintre colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoaşterea intraprofesională, pe 
colegialitate, pe performanţă în practică şi contribuţie la teorie. 

e.) între colegi în desfăşurarea activităţii trebuie să fie prezent spiritul competiţional care asigură 
progresul profesional, acordarea unor servicii publice de calitate, evitându-se comportamentele 
concurenţiale, de promovare ilicită a propriei imagini, de atragere a clienţilor, de denigrare a colegilor; 
comportamentul trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calităţilor şi a meritelor 
profesionale nicidecum pe evidenţierea defectelor celorlalţi. 

f.) în relaţia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate 
prin consens, manifestându-se deschidere la sugestiile colegilor admiţând critica în mod constructiv şi 
responsabil dacă este cazul, să împărtăşească din cunoştinţele şi experienţa acumulată în scopul 
promovării reciproce a progresului profesional. 
   Încălcări ale principiului colegialităţii  

Art. 45. Constituie încălcări ale principiului colegialităţii: 
a.) discriminarea, hărţuirea de gen, etnică sau sub orice altă formă, folosirea violenţei fizice sau 

psihice, limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui coleg; 
b.) promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele descrise în acest Cod Etic de către 

conducerea Consiliului Judeţean Alba, compartimentelor, birourilor, serviciilor, direcţiilor; 
c.) discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercetărilor unui coleg; 
d.) formularea în faţa clienţilor a unor comentarii lipsite de curtoazie la adresa pregătirii 

profesionale, a ţinutei morale sau a unor aspecte ce ţin de viaţa privată a unui coleg; 
e.) sfătuirea clienţilor să nu depune o cerere, petiţie, plângeri sau sesizări vădit neîntemeiate la 

adresa unui coleg; 
f.) utilizarea şi dezvăluirea în activitatea administrativă a informaţiilor transmise cu titlu 

confidenţial de un alt coleg. 
Reguli de comportament şi conduită în relaţia angajat - reprezentanţi ai altor instituţii şi ai 

societăţii civile 
  Art. 46. În relaţia angajat - reprezentanţi ai altor instituţii şi ai societăţii civile 
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a.) relaţiile fiecărui angajat cu reprezentanţii altor instituţii şi ai societăţii civile vor avea în 
vedere interesul cetăţeanului, manifestând respect şi atitudine conciliantă în identificarea şi soluţionarea 
tuturor problemelor evitând situaţiile conflictuale, după caz procedând la soluţionarea pe cale amiabilă. 

b.) în reprezentarea autorităţi în faţa oricăror persoane fizice sau juridice angajatul trebuie să fie 
de bună credinţă, contribuind la realizarea scopurilor şi obiectivelor serviciului. 

c.) angajatul este obligat la apărarea prestigiului serviciului, în desfăşurarea activităţii 
profesionale şi în luarea deciziilor fiind reţinut la respectarea întocmai a normelor legale în vigoare şi 
aducerea lor la cunoştinţa celor interesaţi, pentru promovarea unei imagini pozitive a serviciului, pentru 
asigurarea transparenţei activităţii autorităţi şi creşterea credibilităţii acesteia. 

d.) angajatul colaborează cu alte instituţii în interesul cetăţeanului în scopul realizării optime a 
programelor şi strategiilor instituţiei evitând dezvăluirea informaţiilor confidenţiale. 

e.) angajatul nu poate folosi imaginea autorităţi în scopuri personale, comerciale sau electorale. 
 

CAPITOLUL VI. 
COORDONAREA, MONITORIZAREA ŞI CONTROLUL  

APLICĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ 
 

Art. 47. (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici coordonează, monitorizează şi 
controlează aplicarea normelor prevăzute de codul etic, în conformitate cu prevederile actelor normative 
în vigoare, exercitând următoarele atribuţii: 
    a.) urmăreşte aplicarea şi respectarea, în cadrul autorităţii publice, a prevederilor 
prezentului cod; 
          b.) elaborează studii şi analize privind respectarea prevederilor prezentului cod; 
    c.) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop promovarea şi 
apărarea intereselor legitime ale cetăţenilor în relaţia cu funcţionarii publici. 
     (2) Prin activitatea sa, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici nu poate influenţa derularea 
procedurii de lucru a comisiei de disciplină din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba. 

Art. 48. (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice coordonează şi 
controlează aplicarea normelor prevăzute de prezentul cod, exercitând următoarele atribuţii: 

  a.) urmăreşte aplicarea şi respectarea în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice a 
prevederilor prezentului cod; 

        b.) soluţionează petiţiile şi sesizările primite privind încălcarea prevederilor prezentului cod 
sau le transmite spre soluţionare organului competent, conform legii; 

  c.) formulează recomandări de soluţionare a cazurilor cu care a fost sesizat; 
  d.) elaborează studii şi cercetări privind respectarea prevederilor prezentului cod; 
  e.) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop promovarea şi apărarea 

intereselor legitime ale cetăţenilor în relaţia cu personalul din administraţia publică, cu excepţia 
funcţionarilor publici. 
     (2) Prin activitatea sa Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nu 
poate influenţa derularea procedurii disciplinare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, 
desfăşurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare. 

Art. 49. (1) În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului cod etic, preşedintele 
Consiliului Judeţean desemnează prin dispoziţie un funcţionar public, pentru consiliere etică şi 
monitorizarea respectării normelor de conduită. 
           (2) Consilierul de etică exercită următoarele atribuţii: 
          a.) acordarea de consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici și personalului contractual din 
cadrul autorităţii sau instituţiei publice cu privire la respectarea normelor de conduită; 
          b.) monitorizarea aplicării prevederilor prezentului cod etic în cadrul autorităţii sau 
instituţiei publice; 
          c.) întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către 
funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice. 
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CAPITOLUL VII. 
SANCŢIUNI, MODUL DE SOLUŢIONARE A RECLAMAŢIILOR 

 
   Art. 50. Nerespectarea prevederilor prezentului Cod etic atrage răspunderea persoanei vinovate. 
   Art. 51. Stabilirea vinovăţiei se face cu respectarea procedurilor legale în vigoare şi în 
conformitate cu normele Codului etic pentru angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba şi ale Regulamentului de organizare internă al aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 
   Art. 52. Reclamaţiile şi sesizările referitoare la acordarea serviciilor publice se înregistrează şi 
soluţionează cu respectarea procedurii stabilită la nivelul Consiliului Judeţean Alba în conformitate cu 
normele legale în vigoare. 
   Art. 53. Reclamaţiile şi sesizările se pot face verbal în cadrul programului de audienţe al 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, vicepreşedinţilor şi a secretarului judeţului, sau în scris şi 
adresat autorităţii Consiliului Judeţean Alba. 
   Art. 54. Înregistrarea sesizării se realizează prin: 

a.) înscrierea în registrul de audienţe; 
b.) înscrierea în registrul sesizărilor; 
c.) înscrierea în registrul de intrare-ieşire al autorităţi; 

   Art. 55. (1) Angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba au datoria 
de a cunoaşte şi respecta Codul etic pentru angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 
               (2) Orice probleme legate de impunerea şi respectarea normelor de conduită, inclusiv 
iniţiativele privind completarea şi/sau modificarea normelor de conduită cuprinse în prezentul cod, vor 
fi prezentate consilierului de etică, care va analiza problemele şi le va înainta managementului în scris, 
care le va analiza şi va emite decizii. 
                (3) Angajatul care sesizează o astfel de problemă va fi informat de către consilierul de etică 
cu privire la modul de soluţionare a sesizării sale, iar în cazul în care există o problemă de interpretare 
şi/sau de aplicare a codului etic, personalul va solicita lămuriri de la consilierul de etică al autorităţi. 

 
CAPITOLUL VIII. 

DISPOZIŢII FINALE 
 

   Art. 56. Prezentul cod va fi îmbunătăţit periodic prin grija consilierului etic. 
   Art. 57. Pentru informarea cetăţenilor consilierul de etică din cadrul autorităţii are obligaţia de a 
asigura publicitatea şi de a afişa Codul etic pentru angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba la sediul Consiliului Judeţean Alba într-un loc vizibil sau prin alte mijloace 
persoanelor interesate. 

Art. 58. Prezentul Cod etic pentru angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba intră în vigoare la data aprobării acestuia prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Alba. 
 
                     Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
         ION DUMITREL              Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 

 
DISPOZIȚIE 

privind modificarea componenţei Comisiei de verificare a cererilor  
de finanţare depuse în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 117/ 2018,  

stabilită prin Dispoziţia Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 128/24 mai 2018 
 
 
 

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 7972/17 aprilie 2019 al Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 47/26 aprilie 2019 pentru modificarea şi 

completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor 
sportive și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării, aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 265/24 august 2017; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 47/28 februarie 2019 privind aprobarea reorganizării 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 128/24 mai 2018 privind constituirea 
Comisiei de verificare a cererilor de finanţare depuse de către solicitanţi în baza Hotărârii Consiliului 
Județean Alba nr. 117/ 26 aprilie 2018; 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 359/17 septembrie 2018 privind 
modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 128 din 24 mai 2018 cu privire la 
constituirea Comisiei de verificare a cererilor de finanţare depuse de către solicitanţi în baza Hotărârii 
Consiliului Județean Alba nr. 117/2018; 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 425/6 noiembrie 2018 privind 
modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 359 din 17 septembrie 2018 cu 
privire la constituirea Comisiei de verificare a cererilor de finanţare depuse de către solicitanţi în baza 
Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 117/2018; 

Având în vedere prevederile: 
      - art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, 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 modificarea componenţei Comisiei de verificare a cererilor de finanţare depuse 
de către solicitanţi în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 117/ 26 aprilie 2018, stabilită 
iniţial prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 128/24 mai 2018, urmând să aibă 
următoarea structură:  

 
Președinte: 

Ștefania Petronela NEGRESCU  -  consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  
     Compartimentul tineret, învățământ, sport, relații  
     interinstituționale 
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Membri titulari: 
Camelia Ileana LAZĂR   - șef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul  
     buget, venituri; 
Angela RUSU    - consilier juridic superior, Direcția juridică și administraţie 

publică - Serviciul juridic-contencios;   
Sorina OPREAN   - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -   
   Compartimentul tineret, învățământ, sport, relații  
     interinstituționale   
     Membri supleanți: 
Cornelia Elena STANCIU  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

    Compartimentul buget; 
Raluca Elena GRĂDINARIU  - consilier juridic superior, Direcția juridică și administraţie  

    publică - Serviciul juridic-contencios.  
          
Art. 2.  Atribuțiile principale ale membrilor Comisiei de verificare a documentațiilor de 

finanțare depuse de către solicitanți în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 117/26 aprilie 
2018 constau în: 

  verificarea documentațiilor de finanțare depuse de către solicitanți, verificare ce se va 
materializa într-un raport asupra eligibilității beneficiarilor, completitudinii documentației depuse și a 
încadrării cheltuielilor solicitate în legislația națională în vigoare aplicabile și în prevederile 
Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a programelor sportive. 
Raportul redactat şi însuşit de comisie va sta la baza întocmirii proiectelor de hotărâre prin care va fi 
supusă dezbaterii şi aprobării Consiliului Judeţean Alba propunerea de finanțare respectivă. 

 analizarea şi verificarea rapoartelor de activitate întocmite şi depuse de către beneficiari, 
aferente cheltuielilor efectuate din finanţarea acordată de către Autoritatea finanţatoare – UAT Judeţul 
Alba. În urma verificării, comisia va întocmi un referat din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor 
stabilite cu ocazia acordării finanţării asumate prin Contractul de finanţare, precum şi stabilirea 
eventualelor prejudicii şi modul de recuperare a acestora. 

Art. 3. Documentele întocmite în urma acțiunii de verificare a documentațiilor de finanțare 
depuse de către solicitanți vor fi transmise Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi 
bugete și Direcției juridică şi administraţie publică. 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, se abrogă orice alte dispoziții contrare.  
 
Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, membrilor Comisiei de 
verificare a documentațiilor de finanțare depuse de către solicitanți în baza Hotărârii Consiliului 
Județean Alba nr. 117/26 aprilie 2018, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și 
bugete, Direcției juridică și administraţie publică și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba. 

  
                         Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 
        Ion DUMITREL                 Vasile BUMBU          
 

 
 
 
 
Nr. 354 
Alba Iulia,  17  mai  2019 
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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 promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcţionar 
public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 
  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 10061 din 20 mai 2018 al Biroului resurse umane cu privire la numirea 
Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în grad 
profesional imediat superior celui deținut, a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Alba; 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 56 lit. a, art. 64 și art. 65 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 14 lit. a, art. 26 alin. 2, art. 121 alin. 1 lit. a, art. 125 și art. 126 din H.G. nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, 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 

DISPOZIŢIE 
Art. 1. Desemnez Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor la concursul  

de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, a unui funcționar public de execuție din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, organizat în data de 13 iunie 2019, în 
următoarea componență: 

Comisia de concurs: 
Preşedinte: Liliana NEGRUŢ          - director executiv, Direcţia juridică şi administraţie publică  
Membri:  Romana Maria RUSU - şef serviciu, Direcţia juridică şi administraţie publică - Serviciul 

juridic contencios  
                  Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.   

 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

Preşedinte: Camelia Elena LAZĂR  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete – Serviciul buget-
venituri  

Membri:     Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi  
      administraţie publică - Serviciul juridic-contencios 
                   Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

Art. 2. Desemnez în calitate de secretar al Comisiei de concurs și al Comisiei 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 și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

                    Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
        ION DUMITREL            Vasile BUMBU  

Nr. 355 
Alba Iulia, 20 mai 2019  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Județean Alba 
 în ședința „ordinară”, în ziua de 30 mai 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 30 mai 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 25 aprilie 2019 
Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 

administrativ în comuna Întregalde, sat Ghioncani, judeţul Alba  
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 

administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 

administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 37, judeţul Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 

administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 33, judeţul Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 

administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, nr. 31, judeţul Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 

administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, f.n., judeţul Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 

administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 213, judeţul Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil situat 

administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 214, judeţul Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil 

situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 22, judeţul Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil 

situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, intravilan f.n., judeţul Alba 
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Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil 

situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 20, judeţul Alba 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
13. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea 

capitalului social la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba”SA 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
14. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul Ursaleș 

Traian Nicolae împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 112/25 aprilie 2019 privind încetarea 
de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
15. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică 

a Judeţului Alba, concesionate către Societatea Comercială APA–CTTA  S.A. Alba, ca urmare a 
realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
16. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului 

Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii  Consiliul Judeţean Alba nr. 

101/24 iunie 2010 privind aprobarea asocierii Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea 
constituirii Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureș și pe Târnave” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
18. 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.  357 
Alba Iulia, 23 mai 2019 
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ROMÂNIA         
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 
privind constituirea Comisiei de evaluare şi desemnarea experţilor  cooptaţi  

 pentru atribuirea prin procedura „selecţie de oferte” a contractului având ca obiect   
„Servicii de acordare credit bancar” 

 
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 10548/24 mai 2019 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare şi desemnarea experţilor 
cooptaţi pentru atribuirea prin procedura „selecţie de oferte” a contractului având ca obiect  „Servicii 
de acordare credit bancar”; 

Luând în considerare prevederile: 
    - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187/28 iunie 2018 privind aprobarea contractării 

unei finanțări rambursabile, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 73/28 martie 2019 pentru completarea articolului 5 

al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187/28 iunie 2018 privind aprobarea contractării unei 
finanțări rambursabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Contractului  de servicii nr. 25594/61/17.12.2018 încheiat între UAT - Judeţul Alba şi VMB 
Partners SA având ca obiect „Servicii de consultanţă de structurare emisiune de obligaţiuni municipal 
pre-finanţată prin credit bancar”; 

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; 
- art. 29 alin. 1 lit. e şi lit. f din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si 

completările ulterioare; 
     - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin H.G. 
nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările si completările ulterioare, emit următoarea 

 
DISPOZIŢIE 

 
 Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de evaluare şi desemnarea experţilor cooptaţi  pentru 
atribuirea prin procedura „selecţie de oferte” a contractului având ca obiect „Servicii de acordare 
credit bancar”,  în următoarea componenţă: 
 

Președinte cu drept de vot: 
Marian Florin AITAI  - director executiv, Direcţia dezvoltare și bugete  
 

Membri titulari: 
Camelia Ileana LAZĂR  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul buget - 

venituri 
Andreea POPA   - consilier juridic asistent, Direcţia juridică şi administraţie publică 

- Serviciul juridic-contencios 
Ioan POPA   - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Compartimentul 
     contabilitate 
Dana POTOPEA  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul achiziţii  
    publice și monitorizarea implementării contractelor 
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Membri de rezervă : 
Anca Alexandra MUREŞAN - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  
    achiziţii publice și monitorizarea implementării contractelor 
Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  
    contabilitate-financiar 
Ana Maria TOMA   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie 

 publică - Serviciul juridic-contencios 
Steliana Maria TOMA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul buget -

venituri 
 

Art. 2. În vederea atribuirii prin procedura „selecţie de oferte” a contractului având ca obiect 
„Servicii de acordare credit bancar” în raport cu sarcinile şi responsabilităţile, comisia de evaluare are, 
în ansamblu, următoarele atribuţii:  

 
Etapa I - Publicarea Invitației de participare și primirea ofertelor:  
a.) primirea ofertelor (documente de calificare, propunere tehnică, propunere financiară inițială);  
b.) deschiderea ofertelor, în ședință publică, în prezența Comisiei de evaluare și a 

reprezentanților ofertanților, după caz. Citirea publică a tuturor costurilor de finanțare.  
c.) examinarea ofertelor, solicitarea de clarificări (după caz), stabilirea ofertelor admisibile și 

respingerea ofertelor neconforme;  
d.) analizarea clauzelor contractuale propuse de ofertanți și stabilirea clauzelor contractuale care 

vor face obiectul negocierilor;  
e.) transmiterea Invitației de participare la etapa a II-a, cu privire la negocierea costurilor de 

finanțare și a clauzelor contractuale către toți ofertanții ale căror oferte au fost declarate admisibile. 
Perioada cuprinsă între data transmiterii Invitației de participare la Etapa a II-a și data stabilită pentru 
derularea negocierilor va fi de cel puțin 7 (șapte) zile calendaristice.  
 

Etapa a II-a - Negocierea ofertelor de finanțare  
a.) La data și ora stabilită în Invitația de participare la Etapa a II-a va avea loc negocierea 

ofertelor financiare cu ofertanții ale căror oferte au fost declarate admisibile. 
b.) Autoritatea contractantă va derula negocieri cu fiecare ofertant în parte. Ordinea de derulare 

a negocierilor va fi în conformitate cu ordinea cronologică a depunerii ofertelor. Negocierea va viza 
termenii și condițiile contractuale propuse de ofertant, precum și negocierea costurilor propuse (marje 
ale dobânzilor, comisioane, alte costuri);  

c.) În funcție de rezultatele obținute în urma derulării procedurii descrise la punctul anterior, 
Comisia poate decide desfășurarea unei runde suplimentare de negociere sau acordarea unui termen 
suplimentar ofertantului pentru transmiterea ofertei sale finale.  

d.) În cadrul negocierilor sau în cuprinsul ofertei finale transmise, fiecare ofertant are obligația 
de a declara că oferta sa, astfel cum a fost negociată, este finală, pe deplin angajantă și nu mai poate fi 
îmbunătățită.  

e.) În situația în care nu se va ajunge la acord asupra unora dintre prevederile contractuale 
propuse a fi modificate și care sunt considerate de comisie ca fiind dezavantajoase pentru autoritatea 
contractantă, Comisia de evaluare poate aprecia oferta respectivă ca fiind neconformă și poate decide 
respingerea acesteia.  
 

Etapa a III-a – Evaluarea ofertelor, atribuirea și semnarea contractului  
Evaluarea de către autoritatea contractantă a ofertelor de finanțare finale, pe baza criteriului de 

atribuire și întocmirea clasamentul ofertelor, respectiv al ofertanților, în ordinea descrescătoare a 
punctajului obținut.  

a.) În situația în care autoritatea contractantă apreciază că termenii și condițiile financiare 
obținute în urma evaluării ofertelor finale nu justifică din punct de vedere economic contractarea 
finanțării pentru realizarea obiectivelor de investiții, raportat la toate costurile asociate pe care 
autoritatea contractantă trebuie să le asigure, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a decide 
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contractarea împrumutului pentru o valoare inferioară sumei maxime solicitate sau anularea procedurii 
de selecţie de oferte.  

b.) Comunicarea, către toți ofertanții, a rezultatului procedurii de selecţie de oferte, inclusiv 
comunicarea costurilor de finanțare finale propuse de fiecare ofertant.  

c.) Atribuirea contractului de servicii având ca obiect servicii de credit bancar.  
 
  Art. 3. (1) Aprob desemnarea următorilor experţi în vederea atribuirii prin procedura „selecţie 
de oferte” a contractului având ca obiect „Servicii de acordare credit bancar”: 
Expert titular: 
Valentin Adrian MIRON - director general, expert pieţe de capital,VMB Partners  SA 
Experti de rezervă:  
Gabriela CĂLUŞERU  - analist investitii , VMB Partners SA 
Alexandru POPESCU  - consilier juridic, VMB Partners SA 

             (2) În vederea atribuirii prin procedura „selecţie de oferte” a contractului având ca 
obiect „Servicii de acordare credit bancar”, experţii cooptaţi au, în ansamblu, următoarele atribuţii: 
Asistenţă în procesul de negociere pentru selectarea instituţiei finanţatoare pentru cele trei etape: 

   Etapa I - Publicarea invitației de participare și primirea ofertelor 
   Etapa a II-a - Negocierea ofertelor de finanțare  
   Etapa a III-a – Evaluarea ofertelor, atribuirea și semnarea contractului  
                 (3) Experţii cooptaţi nu au drept de vot în cadrul comisiei de evaluare, însă în 

îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii şi a mandatului primit în baza deciziei de desemnare, 
precum şi a competenţelor personale, aceştia procedează la întocmirea unor rapoarte de specialitate 
asupra cărora îşi exprimă punctul de vedere, pe baza propriei expertize pe care o deţin. 
               (4) Rapoartele de specialitate întocmite de expert sunt destinate să faciliteze comisiei de 
evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a solicitărilor de participare/ofertelor şi de 
stabilire a ofertei/ofertelor câştigătoare. 

                 (5) Expertul cooptat este responsabil din punct de vedere profesional pentru 
acurateţea şi realitatea informaţiilor consemnate în cadrul raportului de specialitate. 
 

Art. 4. Aprob numirea din cadrul compartimentului intern specializat a persoanelor responsabile 
cu atribuirea prin procedura „selecţie de oferte” a contractului având ca obiect „Servicii de acordare 
credit bancar”după cum urmează: 
Membru titular  
Dana POTOPEA  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul achiziţii  
    publice și monitorizarea implementării contractelor,  
Membru de rezervă  
Anca Alexandra MUREŞAN - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  
    achiziţii publice și monitorizarea implementării contractelor  

Art. 5. Aprob numirea doamnei  Camelia Ileana LAZAR - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și 
bugete - Serviciul buget-venituri ca persoană responsabilă de execuţia contractului de servicii având ca 
obiect: „Servicii de acordare credit bancar”. 

 
Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi administraţie 
publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba.           
                         
         Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 
       Ion DUMITREL           Vasile BUMBU 

Nr. 358                   
Alba Iulia, 24 mai 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIE 
cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul  

organizat în perioada 23 aprilie - 22 iunie 2019 pentru ocuparea a unui post vacant  
de farmacist specialist în  specialitatea farmacie clinică la Farmacia Spitalului  

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
 
 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând: 

- referatul nr. 10328 din 22 mai 2019 al Biroului resurse umane cu privire la aprobarea comisiei 
de concurs la concursul pentru ocuparea a unui post vacant de farmacist specialist în specialitatea 
farmacie clinică la Farmacia Spitalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

- adresa nr. 8027 din 20 mai 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu privire la 
propunerea comisiei de concurs, pentru ocuparea a unui post vacant de farmacist specialist în 
specialitatea farmacie clinică, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată cu nr. 
10152 din 20 mai 2019 la registratura Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 104 alin. 1 lit. a şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 7 alin.1 lit. a, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea concursurilor 

de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile 
sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile 
sanitare publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu 
paturi, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 869 din 9 iulie 2015,  cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  
 
 

DISPOZIŢIE 
 
 

Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea a unui post 
vacant de farmacist specialist în specialitatea farmacie clinică la Farmacia Spitalului din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, organizat perioada 23 aprilie - 22 iunie 2019, în următoarea 
componenţă:  
Preşedinte: conf. dr. Adina POPA                              – Universitatea de Medicină şi Farmacie 
                                                                                          Iuliu Haţieganu Cluj - Napoca; 
Membri:     şef. lucr. dr. Corina BRICIU                   – Universitatea de Medicină şi Farmacie 
                                                                                          Iuliu Haţieganu Cluj - Napoca; 

       şef. lucr. dr. Daniela PRIMEJDIE          – reprezentant Colegiul Farmaciştilor Cluj; 
Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

                       Luminiţa SÂNTIMBREAN                – reprezentantul Consiliului Judeţean Alba; 
                       dr. Elena SAVA                                    – reprezentantul Direcţiei de Sănătate  

                                                                  Publică Alba; 
Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 
           farm. Elena NEAMŢU                        – Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 
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Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei de Sănătate 
Publică Alba, Colegiului Farmaciştilor Cluj, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 
administraţie publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba.           

 
                                               Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Ion DUMITREL             Vasile BUMBU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 359 
Alba Iulia, 24 mai 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba  

domnului vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN,  
în perioada 3-7 iunie 2019  

 
 

    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Luând în considerare: 

- Invitaţia adresată Președintelui Consiliului Județean Alba privind participarea la Adunarea 
Generală şi la Reuniunea de Primăvară a Biroului Adunării Regiunilor Europene (A.R.E.) organizate în 
Larnaca, Cipru, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu     nr. 7217/9 aprilie 2019;  
 - Dispoziţia Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 344/9 mai 2019 privind aprobarea 
deplasării şi participării reprezentanţilor Judeţului Alba la Adunarea Generală şi la Reuniunea de 
Primăvară a Biroului Adunării Regiunilor Europene (A.R.E.) organizată în Larnaca, Cipru; 

 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 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  

În perioada 3-7 iunie 2019 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba 
domnului vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN cu excepţia atribuţiilor de reprezentare aferente 
participării la Adunarea Generală şi la Reuniunea de Primăvară a Biroului Adunării Regiunilor 
Europene (A.R.E.) organizată în Larnaca, Cipru. 

 
 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 Marius Nicolae Haţegan şi Dumitru Fulea,  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.  361 
Alba Iulia, 28 mai 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 
cu privire la constituirea Grupurilor de lucru cu atribuții în elaborarea strategiilor sectoriale 

subsecvente Strategiei de dezvoltare a Județului Alba 2014 – 2020, 
din subordinea Administratorului public 

 
Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 10608/24 mai 2019 al Direcției de dezvoltare şi bugete - Serviciul de 

accesare și coordonare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 
Luând în considerare Strategia de dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014 – 2020 

aprobată prin Hotărârea  Consiliului Judeţean Alba nr. 130/31 iulie 2014; 
Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f coroborat cu art. 104 alin. 1 lit. a 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 
DISPOZIŢIE 

 Art. 1. Aprob constituirea grupurilor de lucru din subordinea administratorului public al 
Judeţului Alba  pentru elaborarea strategiilor sectoriale subsecvente, după cum urmează: 

Strategia de dezvoltare și promovare turistică a județului Alba 
Membrii grupului de lucru:  

Galeni Adina NĂCREALĂ - consilier superior, Biroul turism 
Ioana MIRCA - inspector superior, Biroul turism 
Anca POJAR - consilier principal, Serviciul dezvoltare, promovare 

patrimonială și managementul unităților de cultură - 
Compartimentul dezvoltare, promovare patrimonială și 
managementul unităților de cultură 

Lia Dorica DOGARU - inspector specialitate IA, Birou relații internaționale, 
diaspora, relații publice și comunicare 

Violeta Daniela NICA - consilier superior, Birou relații internaționale, diaspora, 
relații publice și comunicare 

Daniel Marcel  
OPREAN-CRAȘOVEANU 

- consilier asistent, Direcția amenajarea teritoriului, urbanism  
Compartimentul amenajarea teritoriului, urbanism. 

 
Strategia de dezvoltare culturală a județului Alba 

   Membrii grupului de lucru: 
Aurora Petronela LUCA - consilier superior, Serviciul dezvoltare, promovare 

patrimonială și managementul unităților de cultură - 
Compartimentul dezvoltare, promovare patrimonială și 
managementul unităților de cultură 

Pompilia Luminița CAȚAROS - consilier superior, Serviciul dezvoltare, promovare 
patrimonială și managementul unităților de cultură - 
Compartimentul dezvoltare, promovare patrimonială și 
managementul unităților de cultură 

Alina FRĂȚILĂ - inspector superior, Serviciul dezvoltare, promovare 
patrimonială și managementul unităților de cultură - 
Compartimentul dezvoltare, promovare patrimonială și 
managementul unităților de cultură 

Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate 
Membrii grupului de lucru: 

Andreea Maria SUSA - inspector de specialitate, Compartimentul arii protejate 
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Bianca BURGHELEA - inspector de specialitate, Compartimentul arii protejate 
Adrian PUIULEȚ - inspector de specialitate IA, Biroul turism 

Art. 2. În elaborarea strategiilor sectoriale, alături de specialiști din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Alba vor fi cooptați și colaboratori din cadrul instituțiilor 
subordonate, instituții deconcentrate de la nivel județean și factori interesați: unități administrativ 
teritoriale, grupuri locale de acțiune, firme, organizații profesionale, alte entități. 

Art. 3. Implementarea planului de activități aferent procesului de elaborare a strategiilor sectoriale 
va fi coordonată de către Dan Mihai POPESCU - administrator public al Judeţului Alba, în calitate de 
coordonator tehnic. 

Art. 4. Coordonatorul tehnic al grupului de lucru are următoarele atribuții: 
 asigură comunicarea cu Serviciul accesare coordonare proiecte 
 asigură comunicarea între membrii grupului și toate instituțiile/organizațiile cu atribuții în 

domeniul respectiv de activitate 
 participă la întâlniri de lucru tehnice privind cadrul general de elaborare a strategiei organizate 

de Serviciul accesare și coordonare proiecte 
 propune structura strategiei sectoriale în urma dezbaterilor din grupul de lucru 
 elaborează setul de instrumente necesare colectării datelor 
 stabileşte și coordonează întâlnirile de lucru la nivelul grupului  
 repartizează, colectează și prelucrează datele în cadrul grupului de lucru 
 coordonează consultările publice organizate pe parcursul elaborării documentelor 
 pregăteşte documentele necesare aprobării strategiei prin hotărâre a Consiliului Județean Alba. 
Art. 5. Membrii grupului de lucru vor avea următoarele atribuții: 
 participă la întâlnirile de lucru stabilite de coordonator 
 realizează și aplică instrumente de colectare a datelor din teren 
 prelucrează datele colectate în funcție de structura strategiei 
 identifică programe și proiecte prin care vor fi atinse obiectivele strategiei 
 corelează programele propuse cu surse de finanțare potențiale (fonduri europene, naționale, 

buget local) 
 monitorizează implementarea strategiei 
 redactează rapoarte anuale privind stadiul implementării strategiei 
 propune revizuiri anuale ale programelor propuse în vederea actualizării acestora în 

concordanță cu modificări ale legislației, programelor de finanțare, alte cauze externe. 
Art. 6. Serviciul accesare și coordonare proiecte va elabora planul de lucru aferent elaborării 

strategiilor sectoriale și va asigura cadrul organizatoric corespunzător. 
Art. 7. Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 221 din 16 martie 2017 cu privire 

la constituirea Grupurilor de lucru cu atribuții în elaborarea strategiilor sectoriale subsecvente 
Strategiei de dezvoltare a Județului Alba 2014-2020, din cadrul Direcției gestionarea patrimoniului, 
precum și Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 219 din 16 martie 2017 cu privire la 
constituirea Grupurilor de lucru cu atribuții în elaborarea strategiilor sectoriale subsecvente Strategiei 
de dezvoltare a Județului Alba 2014-2020, din cadrul Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, își 
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei dispoziții. 

Art. 8. Elaborarea strategiilor sectoriale va fi finalizată până la sfârșitul lunii decembrie 2019. 
 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate în elaborarea strategiilor sectoriale, 
administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Serviciului 
accesare și coordonare proiecte și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba.     

              Avizat pentru legalitate, 
           PREŞEDINTE                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL                   Vasile BUMBU 
Nr.  362 
Alba Iulia, 28 mai 2019  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
cu privire la nominalizarea persoanelor cu atribuții în elaborarea strategiilor sectoriale 

subsecvente Strategiei de dezvoltare a Județului Alba 2014 – 2020, 
din cadrul Direcției gestionarea patrimoniului 

 
 

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel; 
Analizând referatul nr. 10608/24 mai 2019 al Direcției de dezvoltare şi bugete - Serviciul de 

accesare și coordonare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 
Luând în considerare Strategia de dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014 – 2020 

aprobată prin Hotărârea  Consiliului Judeţean Alba nr. 130/31 iulie 2014; 
Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f coroborat cu art. 104 alin. 1 lit. a 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 
 
 

DISPOZIŢIE 
 

 
 Art. 1. Aprob constituirea grupului de lucru din cadrul Direcției gestionarea patrimoniului, 

pentru elaborarea Strategiei privind drumurile județene după cum urmează: 
Coordonator grup de lucru:  

Floare PERȚA       - șef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului, Serviciul programe, 
lucrări, întreținere drumuri 

  Membrii grupului de lucru: 
Alexandru BAȘA - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri - 
Compartimentul administrare drumuri județene, 

Sebastian POHONȚU - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  
Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri - 
Compartimentul siguranța circulației pe drumurile județene, 

Sorin Ioan MAIER - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  
Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri - 
Compartimentul administrare drumuri județene 

Art. 2. Desemnez pe Ștefania Petronela NEGRESCU - consilier superior, Direcția gestionarea 
patrimoniului - Compartimentul tineret, învățământ, sport și relații interinstituționale pentru elaborarea 
Strategiei Județului Alba în domeniul sportului. 

Art. 3. Desemnez pe Sorina OPREAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 
Compartimentul tineret, învățământ, sport și relații interinstituționale pentru elaborarea Strategiei 
Județului Alba în domeniul tineretului. 

Art. 4. În elaborarea strategiilor sectoriale, alături de specialiști din aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Alba vor fi cooptați și colaboratori din cadrul instituțiilor subordonate, instituții 
deconcentrate de la nivel județean și factori interesați: unități administrativ teritoriale, grupuri locale de 
acțiune, firme, organizații profesionale, alte entități. 

Art. 5. Implementarea planului de activități aferent procesului de elaborare a strategiilor sectoriale 
va fi coordonată de către Ioan BODEA - director executiv al Direcției gestionarea patrimoniului, în 
calitate de coordonator tehnic. 
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Art. 6. Coordonatorul tehnic al grupului de lucru are următoarele atribuții: 
 asigură comunicarea cu Serviciul accesare coordonare proiecte 
 asigură comunicarea între membrii grupului și toate instituțiile/organizațiile cu atribuții în 

domeniul respectiv de activitate 
 participă la întâlniri de lucru tehnice privind cadrul general de elaborare a strategiei organizate 

de Serviciul accesare și coordonare proiecte 
 propune structura strategiei sectoriale în urma dezbaterilor din grupul de lucru 
 elaborează setul de instrumente necesare colectării datelor 
 stabileşte și coordonează întâlnirile de lucru la nivelul grupului  
 repartizează, colectează și prelucrează datele în cadrul grupului de lucru 
 coordonează consultările publice organizate pe parcursul elaborării documentelor 
 pregăteşte documentele necesare aprobării strategiei prin hotărâre a Consiliului Județean Alba. 
Art. 7. Membrii grupului de lucru vor avea următoarele atribuții: 
 participă la întâlnirile de lucru stabilite de coordonator 
 realizează și aplică instrumente de colectare a datelor din teren 
 prelucrează datele colectate în funcție de structura strategiei 
 identifică programe și proiecte prin care vor fi atinse obiectivele strategiei 
 corelează programele propuse cu surse de finanțare potențiale (fonduri europene, naționale, 

buget local) 
 monitorizează implementarea strategiei 
 redactează rapoarte anuale privind stadiul implementării strategiei 
 propune revizuiri anuale ale programelor propuse în vederea actualizării acestora în 

concordanță cu modificări ale legislației, programelor de finanțare, alte cauze externe. 
Art. 8. Serviciul accesare și coordonare proiecte va elabora planul de lucru aferent elaborării 

strategiilor sectoriale și va asigura cadrul organizatoric corespunzător.  
Art. 9. Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 221 din 16 martie 2017 cu 

privire la constituirea Grupurilor de lucru cu atribuții în elaborarea strategiilor sectoriale subsecvente 
Strategiei de dezvoltare a Județului Alba 2014-2020, din cadrul Direcției gestionarea patrimoniului, își 
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii. 

Art. 10.  Elaborarea strategiilor sectoriale va fi finalizată până la sfârșitul lunii decembrie 2019. 
 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate în elaborarea strategiilor sectoriale, 
administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Serviciului 
accesare și coordonare proiecte și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba.     

 
           Avizat pentru legalitate, 
           PREŞEDINTE                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL             Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.  363 
Alba Iulia, 28 mai 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul  

organizat în perioada 23 aprilie - 20 iunie 2019 pentru ocuparea a unui post vacant  
de medic în specialitatea boli infecţioase la Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând: 

- referatul nr. 10677 din 27 mai 2019 al Biroului resurse umane cu privire la aprobarea comisiei 
de concurs la concursul pentru ocuparea a unui post vacant de medic în specialitatea boli infecţioase la 
Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia. 

- adresa nr. 8312 din 23 mai 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu privire la 
propunerea comisiei de concurs, pentru ocuparea a unui post vacant de medic în specialitatea boli 
infecţioase, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată cu nr. 10564 din 24 mai 
2019 la registratura Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 104 alin. 1 lit. a şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 7 alin.1 lit. a, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea concursurilor 

de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile 
sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile 
sanitare publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu 
paturi, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 869 din 9 iulie 2015,  cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  
 

DISPOZIŢIE 
 

Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea a unui post 
vacant de medic în specialitatea boli infecţioase la Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate 
asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, organizat în perioada 23 
aprilie - 20 iunie 2019, în următoarea componenţă:  
Preşedinte: conf. dr. Mihaela LUPŞE                        - Universitatea de Medicină şi Farmacie 
                                                                                        Iuliu Haţieganu Cluj - Napoca; 
Membri:     şef. lucr. dr. Monica MUNTEAN            - Universitatea de Medicină şi Farmacie 
                                                                                        Iuliu Haţieganu Cluj - Napoca; 

       dr. Corina Liana MANIU                         - reprezentant Colegiul Medicilor Alba; 
Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

                       Luminiţa SÂNTIMBREAN                - reprezentantul Consiliului Judeţean Alba; 
                       dr. Silviu - Dan CRAINIC                   - director medical Spitalul Judeţean de  
                                                                                        Urgenţă Alba Iulia ; 
                       dr. Ofelia ONIGA                                   - reprezentantul Direcţiei de Sănătate  

                                                                  Publică Alba; 
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Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 
           dr. Maria Simona CĂBULEA             - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 
 
Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei de Sănătate 
Publică Alba, Colegiului Medicilor Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi administraţie 
publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.   

 
         
                                               Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Ion DUMITREL             Vasile BUMBU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 364 
Alba Iulia 29 mai 2019 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 
cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul  

organizat în perioada 23 aprilie - 20 iunie 2019 pentru ocuparea a unui post vacant  
de medic în specialitatea psihiatrie la Compartimentul psihiatrie cronici Baia de Arieş 

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
 
 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 
 Analizând: 

- referatul nr. 10814 din 29 mai 2019 al Biroului resurse umane cu privire la aprobarea comisiei 
de concurs la concursul pentru ocuparea a unui post vacant de medic în specialitatea psihiatrie la 
Compartimentul psihiatrie cronici Baia de Arieş din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

- adresa nr. 8446 din 27 mai 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu privire la 
propunerea comisiei de concurs, pentru ocuparea a unui post vacant de medic în specialitatea psihiatrie, 
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată cu nr. 10722 din 28 mai 2019 la 
registratura Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 104 alin. 1 lit. a şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 7 alin.1 lit. a, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea concursurilor 

de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile 
sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile 
sanitare publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu 
paturi, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 869 din 9 iulie 2015,  cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  
 

DISPOZIŢIE 
 

Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea a unui post 
vacant de medic în specialitatea psihiatrie la Compartimentul psihiatrie cronici Baia de Arieş din 
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, organizat în perioada 23 aprilie - 20 iunie 2019, în 
următoarea componenţă:  
Preşedinte: conf. dr. Cătălina CRIŞAN                        – Universitatea de Medicină şi Farmacie 
                                                                                             Iuliu Haţieganu Cluj - Napoca; 
Membri:     
şef. lucr. dr. Mihaela FADGYAS-STĂNCULETE       – Universitatea de Medicină şi Farmacie 
                                                                                             Iuliu Haţieganu Cluj - Napoca; 

   dr. Florin BUSUIOC                                         – reprezentant Colegiul Medicilor Alba; 
Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

               Luminiţa SÂNTIMBREAN                        – reprezentantul Consiliului Judeţean Alba; 
               dr. Silviu - Dan CRAINIC                           – Director medical Spitalul Judeţean de  
                                                                                          Urgenţă Alba Iulia ; 
               dr. Ofelia ONIGA                                          – reprezentantul Direcţiei de Sănătate  

                                                                   Publică Alba; 
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Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 
    dr. Flavia - Tania COZMA                      – Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 
 
Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei de Sănătate 
Publică Alba, Colegiului Medicilor Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi administraţie 
publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.   

 
         
                                               Avizat pentru legalitate, 
       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Ion DUMITREL             Vasile BUMBU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 365 
Alba Iulia, 29 mai 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 25 iunie 2019   

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând: 
- referatul nr. 10932 din 30 mai 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 
25 iunie 2019; 

- propunerea nr. 10336 din 22 mai 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 25 iunie 
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; 
                                              Comisia de soluţionare a contestaţiilor:  
Preşedinte :   Ioan BODEA   - director executiv, Direcţia gestionarea 

patrimoniului 
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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. 367 
Alba Iulia,  30 mai 2019 
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ORDIN  Nr. 205 /6 mai 2019   
 

privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Alba  
în ședința ordinară din data de 16 mai 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.23/6816/02.05.2019 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 16 mai 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 16 mai 2019, ora 09,00, 
la sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, sala “Mihai Viteazul”. 

Art.2. Ordinea de zi cuprinde: 

a) Informare privind organizarea și desfășurarea Simulării Bacalaureatului și a Evaluării 
Naționale 2019, județul Alba; 

b) Informare asupra rezultatelor controalelor desfășurate de către Direcția de Sănătate Publică 
cu prilejul Sărbătorilor Pascale; 

c) Raport privind activitatea desfășurată de către Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor, în perioada Sărbătorilor Pascale;  

d) Informare privind rezultatele activității de control din perioada Sărbătorilor Pascale, 
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului; 

e) Diverse. 
 

Art.3. Prezentul ordin va fi comunicat, prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 
serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, membrilor Colegiului 
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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, 6 mai 2019. 
Nr. 205 
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Nr. 7614/G/SJ/2019                               Operator de date cu caracter personal:22216 
 
 

ORDINUL NR. 225/2019 
privind desemnarea informaticienilor care vor sprijini activitatea centrelor de intervenție operativă 

constituite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și pentru referendumul 
național din data 26 mai 2019  

 
 

 Prefectul judeţului Alba; 
 Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Serviciul verificarea legalității actelor, 
contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri, cu nr. 
7614/G/SJ/2019; 

Văzând: 
- prevederile art. 7 și ale art. 10 alin (2) din O.U.G. nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna 

organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 
2019;  

- prevederile art. 151 alin. (5) și (6) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, așa cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 29/2019 privind modificarea şi completarea 
unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor 
pentru membrii din România în Parlamentul European şi a referendumului naţional din 26 mai 2019;  

- prevederile art. 4 alin. (1) din H.G. nr. 101/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna 
organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 
2019;  

- prevederile art. 1 din H.G. nr. 278/2019 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 
naţional din data de 26 mai 2019, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2019 
pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;  

Ținând cont de adresa Serviciului de Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară 0361 Alba nr. 
340432/17.05.2019, atașat căreia s-a înaintat situația informaticienilor desemnați de către primarii 
unităților administrativ - teritoriale din județul Alba și testați de către S.T.S. în vederea desfășurării în 
bune condiții a procesului electoral din data 26 mai 2019 ;  
 În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 
republicată în anul 2008, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul 
 

ORDIN: 
 

Art. 1. Se desemnează în calitate de informaticieni, persoanele nominalizate în anexa care face 
parte integrantă din prezentul ordin, în vederea sprijinirii activității centrelor de intervenție operativă 
pentru remedierea eventualelor disfuncționalități ale Sistemului informatic de monitorizare a prezenței 
la vot și de prevenire a votului ilegal la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European 
și pentru referendumul național din data 26 mai 2019, la propunerile formulate de primarii unităților 
administrativ - teritoriale din județul Alba și pe baza evaluării efectuate de către Serviciul de 
Telecomunicații Speciale.  
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Art. 2. Serviciul verificarea legalității actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării 
actelor cu caracter reparatoriu, alegeri,  va proceda la aducere la cunoștință publică a prevederilor 
prezentului ordin prin publicare pe site-ul Instituției Prefectului - Județul Alba la secțiunea –”Alegeri 
europarlamentare 2019” şi comunicare către Serviciul de Telecomunicații Speciale - Unitatea Militară 
0361 Alba, către primarii unităților administrativ-teritoriale din județul Alba și către Biroul Electoral 
Județean nr. 1 Alba.  

De asemenea ordinul va fi publicat în Monitorul Oficial al județului Alba. 
 
 

                         Alba Iulia, 21 mai 2019 
 

 
PREFECT 

Dănuț - Emil HĂLĂLAI  
 

              
 
           Contrasemnează: 
               Subprefect 
         Monica POPESCU 
 
 
 
 
         Avizat pentru legalitate, 
                     Şef serviciu,           
                         cons. jur. Ovidiu CAZACU 
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                             Anexa la Ordinul Prefectului județului Alba nr. 225/2019 
Lista persoanelor desemnate în calitate de informaticieni în vederea sprijinirii activității centrelor de 
intervenție operativă pentru remedierea eventualelor disfuncționalități ale S.I.M.P.V. la alegerile pentru 
membrii din România în Parlamentul European și referendumul național din data de 26 mai 2019 

 
 

Nr.crt. 

Unitatea 
administrativ-
teritorială Tip Localitate 

Numele și prenumele  informaticianului 
desemnat 

1 ALBA IULIA 
Municipiu reședință 
de județ Neamţu Leontin 

2 ALBA IULIA 
Municipiu reședință 
de județ Ştefan Ioan Nicolae 

3 ALBA IULIA 
Municipiu reședință 
de județ Baciu Silvia 

4 AIUD Municipiu Florea Dan Florin 
5 AIUD Municipiu Tocaciu Radu 
6 AIUD Municipiu Zamfiroaea Nicoleta 
7 BLAJ Municipiu Stoica Gabriel 
8 BLAJ Municipiu Glonţ Cristian 
9 BLAJ Municipiu Glont Vlad Catalin 

10 SEBEȘ Municipiu Rusu Marius 
11 SEBEȘ Municipiu Tokes Mihai 
12 SEBEȘ Municipiu Crisan Ovidiu 
13 ABRUD Oraș Iancu Alina Marieta 
14 ABRUD Oraș Circo Toader Virgil 

15 
BAIA DE 
ARIES 

Oraș 
Ciulea Sima Nicolae 

16 
BAIA DE 
ARIES 

Oraș 
Jantea Adrian 

17 CÎMPENI Oraș Negrea Cristian Gheorghe 
18 CÎMPENI Oraș Mihon Daniel 
19 CUGIR Oraș Mihu Mihael-Gabriel 
20 CUGIR Oraș Ciucur Ovidiu-Ioan 

21 
OCNA 
MUREŞ 

Oraș 
Kolozsvari Csaba 

22 
OCNA 
MUREŞ 

Oraș 
Păgidean Ovidiu Aurel 

23 TEIUŞ Oraș Cioancă Răzvan Pamfil 
24 TEIUŞ Oraș Sîrbu Alin Marius 
25 ZLATNA Oraș Zlacski Andrei 
26 ZLATNA Oraș Negrea Mihai 
27 ALBAC Comună Schiop Marian Nicolae 

28 
ALMAŞU 
MARE 

Comună 
Hanches Elena 

29 ARIEŞENI Comună Danciu Nicolae 

30 
AVRAM 
IANCU 

Comună 
Butuşină Marius-Ioan 

31 BERGHIN Comună Horşa Nicolae 
32 BISTRA Comună Macarie Remus 
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33 BLANDIANA Comună Ispan Ioan 

34 
BUCERDEA 
GRÎNOASA 

Comună 
Komiveş Robert 

35 BUCIUM Comună Bara Sabin-Daniel 
36 CENADE Comună Turus Florian 
37 CERGAU Comună Petruţa Alexandru Horaţiu 

38 
CERU-
BACAINTI 

Comună 
Batrina Delia Maria 

39 
CETATEA DE 
BALTA 

Comună 
Popa Mihai Nicolae 

40 CÎLNIC Comună Bădilă Cosmin Dumitru 
41 CIUGUD Comună Poparadu Sorin Ioan 
42 CIURULEASA Comună Bobar Ciprian Dumitru 

43 
CRĂCIUNELU 
DE JOS 

Comună 
Zudor Sorin Valentin 

44 CRICĂU Comună Rus Alexandru Robert 
45 CUT Comună Grozav Luciana 

46 
DAIA 
ROMÂNĂ 

Comună 
Voina Marius 

47 DOŞTAT Comună Ceausu Constantin Catalin 
48 FĂRĂU Comună Popa Ioan Florin 

49 
GALDA DE 
JOS 

Comună 
Pacurariu Iulian 

50 GÎRBOVA Comună Zorfie Adrian Ilie 

51 
GÎRDA DE 
SUS 

Comună 
Radac Gheorghe 

52 HOPÂRTA Comună   
53 HOREA Comună Onetiu Ana Maria 
54 IGHIU Comună Bălgrădean Nicolae 
55 ÎNTREGALDE Comună Cristea Ioan Vasile 
56 JIDVEI Comună Savu Paul 
57 LIVEZILE Comună Man Daniel-Vasile 

58 
LOPADEA 
NOUA 

Comună 
Florea Florin 

59 
LUNCA 
MUREŞULUI 

Comună 
Nandrean Ioana Marinela 

60 LUPŞA Comună Petruta George Calin 
61 METEŞ Comună Giura Anca Livia 
62 MIHALŢ Comună Medrea Ioan Bogdan 
63 MIRASLĂU Comună Szakacs Tiberiu 
64 MOGOŞ Comună Bucur Maria-Adriana 
65 NOŞLAC Comună Zilahi Andrei Sergiu 
66 OCOLIŞ Comună   
67 OHABA Comună Aytay Diana Flora 
68 PIANU Comună Ivan Ionel Cosmin 

69 
POIANA 
VADULUI 

Comună 
Cârjă Petru Gheorghe 

70 PONOR Comună Petruţ Denis-Beniamin 
71 POŞAGA Comună Oneţ Alexandru 
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72 RĂDESTI Comună Balazs Tibor 
73 RÎMEŢ Comună Groza Roxana Loredana 
74 RIMETEA Comună Demeny Laszlo 

75 
ROŞIA DE 
SECAŞ 

Comună 
Muntean Valer 

76 
ROŞIA 
MONTANĂ 

Comună 
Sicoe Gheorghe 

77 SĂLCIUA Comună Boţan Claudiu-Andrei 
78 SĂLIŞTEA Comună Mureşan Valeriu 
79 SĂSCIORI Comună Petra Paul Gheorghe 
80 SCĂRIŞOARA Comună Todea Vasile Dănuţ 
81 ŞIBOT Comună Fulga Ioana Elena 
82 SÎNCEL Comună   
83 SÎNTIMBRU Comună Crisan Maria Adriana 
84 SOHODOL Comună Trusca Andrei Ionel 
85 ŞONA Comună Handrea Ştefan 
86 ŞPRING Comună Muntean Petru 
87 STREMŢ Comună Stancesu Codruţ Gheorghe 
88 ŞUGAG Comună Cutean Florin-Răzvan 
89 UNIREA Comună Luca Antonio George 

90 
VADU 
MOTILOR 

Comună 
Tripon Andrei 

91 
VALEA 
LUNGA 

Comună 
Roman Paul Robert 

92 VIDRA Comună Resiga Dănuţ 

93 
VINŢU DE 
JOS 

Comună 
Nandra Alexandru 
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Operator date cu caracter personal 22216                                                    NESECRET 
Nr. 7673/G/SJ/2019 
 

ORDINUL  NR.  226 
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului județului Alba nr. 225/2019 privind 

desemnarea persoanelor ce vor avea calitatea de informaticieni 
 

 Prefectul judeţului Alba, Dănuț - Emil Hălălai; 
 În baza referatului cu nr. 78/2019 întocmit de Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios 
administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri; 

Văzând Ordinul Prefectului județului Alba nr. 225/2019 prin care au fost desemnate persoanele 
ce vor avea calitatea de informaticieni în vederea sprijinirii activității centrelor de intervenție operativă 
pentru remedierea eventualelor disfuncționalități ale Sistemului informatic de monitorizare a prezenței 
la vot și de prevenire a votului ilegal la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European 
și pentru referendumul național din data 26 mai 2019; 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 151 alin. (5) și (6) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 7 și ale art. 10 alin (2) din OUG nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,  

- art. 4 alin. (1) din HG. nr. 101/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

- art. 1 din H.G. nr. 278/2019 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din 
data de 26 mai 2019, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea 
bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;  

Ținând cont de adresa Serviciului de Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară 0361 Alba nr. 
340442/21.05.2019, prin care au fost operate modificări în situația informaticienilor desemnați de către 
primarii unităților administrativ - teritoriale din județul Alba și testați de către S.T.S. în vederea 
desfășurării în bune condiții a procesului electoral din data 26 mai 2019; 

- prin e-mailul comunicat în data de 21.05.2019 S.T.S solicită desemnarea altui operator pentru 
U.A.T Baia de Arieș întrucât persoana nominalizată nu corespunde pentru a fi desemnată în această 
funcție;  

- având în vedere faptul că prin adresa nr. 2438/2019 Primăria orașului Baia de Arieș transmis 
altă nominalizare; 
 În temeiul  art. 26 alin. 1 din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia prefectului, 
republicată în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul 
 

ORDIN: 
 

Art. I. Se modifică anexa nr. 1 la Ordinul Prefectului județului Alba nr. 225/21.05.2019 privind 
desemnarea persoanelor ce vor avea calitatea de informaticieni în vederea sprijinirii activității 
centrelor de intervenție operativă pentru remedierea eventualelor disfuncționalități ale Sistemului 
informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal la alegerile pentru membrii 
din România în Parlamentul European și pentru referendumul național din data 26 mai 2019, după 
cum urmează: 
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- la nivelul UAT Baia de Arieș domnul Jantea Adrian se înlocuiește cu domnul Stanca Adrian 
Bogdan.  

Art. II. Serviciul verificarea legalității actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării 
actelor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin către Serviciul de 
Telecomunicații Speciale - Unitatea Militară 0361 Alba, către Primarul orașului Baia de Arieș și către 
Biroul Electoral Județean nr. 1 Alba.  

    
Alba Iulia,  22 mai 2019 

 
       

PREFECT, 
Dănuț - Emil Hălălai 

                   
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
                  SUBPREFECT, 

   Monica Popescu  
 
 
 
 

     Întocmit                Avizat pentru legalitate,  
Consilier juridic             Șef serviciu,  
  Popa Marius                                                                      cons. jur. Ovidiu Cazacu  
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Prezentul Monitor Oficial al Județului Alba a fost editat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 75 din 
28 august 2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor 
oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 
 
 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 
VASILE BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier 
Ada Larisa Toader 
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	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa „ordinarăˮ
	a Consiliului Judeţean Alba, din data de 30 mai 2019
	HOTĂRÂRE
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară”
	a Consiliului Județean Alba din data de 25 aprilie 2019
	HOTĂRÂRE
	ROMÂNIA

	PROCES-VERBAL
	Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
	Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă 3  proiecte de hotărâri și un raport
	0 abțineri
	Se supune la vot aprobarea ordinii de zi care include şi cele 3 proiecte de hotărâri pentru care a fost aprobată suplimentarea ordinii de zi
	0 abțineri
	Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată
	0 abțineri
	6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2018
	7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe anul 2018

	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
	situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ghioncani, nr. 3, judeţul Alba
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
	situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, nr. 32, judeţul Alba
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
	situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 37, judeţul Alba
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
	situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 33, judeţul Alba
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
	situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, nr. 31, judeţul Alba
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
	situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, f.n., judeţul Alba
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
	situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 213, judeţul Alba
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
	situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 214, judeţul Alba
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
	situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 22, judeţul Alba
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
	situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, intravilan f.n., judeţul Alba
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil
	situat administrativ în comuna Întregalde, sat Ivăniş, nr. 20, judeţul Alba
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind  acordarea unui ajutor individual de minimis pentru
	majorarea capitalului social la  Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA
	HOTĂRÂRE
	I. DISPOZIŢII GENERALE:
	Art. 4. În sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel:
	X. REGULI PRIVIND MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA AJUTORULUI DE MINIMIS:

	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

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

	HOTĂRÂRE
	privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică a Judeţului Alba, concesionate către Societatea Comercială APA–CTTA  S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare
	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
	pentru modificarea art. 2 al Hotărârii  Consiliul Judeţean Alba nr. 101/24 iunie 2010 privind aprobarea asocierii Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureș și pe Târnave”
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea  finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prior...
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind  aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație
	pe drumul județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita Judeţul Mureş
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea reorganizării Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea transmiterii fără plată a Plăcilor omagiale achiziționate
	de către Consiliul Județean Alba în cadrul acțiunilor destinate Sărbătoririi Centenarului Marii Uniri către unitățile administrativ teritoriale din Județul Alba
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA

	HOTĂRÂRE
	privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
	„Amenajare trotuare și acces în localitatea Mihalț - Județul Alba”, din tronsonul de drum județean DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș, aflat în administrarea temporară a Comunei Mihalț
	PREŞEDINTE,         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,

	privind modificarea componenţei  Comisiei de negociere a valorilor
	indicatorilor de performanţă a activităţii managerului
	Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, pentru perioada 2019-2022
	privind modificarea componenţei  Comisiei de negociere
	a valorilor indicatorilor de performanţă a activităţii managerului
	Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, pentru perioada 2019-2021
	privind nominalizarea secretarului judeţului Alba în componenţa
	Comisiei de delimitare a comunei Ceru Băcăinţi din judeţul Alba cu oraşul Geoagiu din judeţul Hunedoara, aflate pe limita de judeţ şi desemnarea funcţionarilor publici
	care vor asigura secretariatul acestei comisii
	Analizând referatul nr. 9361/9 mai 2019 al Compartimentului control managerial intern;
	Având în vedere prevederile:
	În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea

	ROMÂNIA
	JUDEŢUL  ALBA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	PREŞEDINTE
	DISPOZIŢIE

	privind  constituirea Comisiei de predare temporară în administrarea
	Consiliului local al comunei Sântimbru a unui tronson din drumului  județean
	DJ 107L: Sântimbru (DJ 107 B) - Totoi - Teleac (DJ 107)
	DISPOZIȚIE

	cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare internă
	a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
	CAPITOLUL I - REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI A ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII
	CAPITOLUL V  - COMUNICARE ŞI LIMITE DE COMPETENŢĂ
	CAPITOLUL VI  - UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC

	privind aprobarea Regulamentului cu privire la primirea, înregistrarea, circulaţia,
	redactarea şi semnarea documentelor, aplicarea sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor,
	expedierea corespondenţei în cadrul structurilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
	R E G U L A M E N T

	ROMÂNIA
	JUDEŢUL  ALBA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	PREŞEDINTE
	DISPOZIŢIE

	privind  constituirea Comisiei de predare temporară în administrarea
	Consiliului local al comunei Mihalț a unui tronson din drumului  județean
	DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș
	DISPOZIȚIE

	privind constituirea Echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului „Extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, cod SMIS 121063 , finanţat prin Contractul de finanţare nr.4166/08.05.2019
	privind stabilirea criteriilor de selecţie proprii de transfer
	pe posturile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba
	DISPOZIŢIE
	privind aprobarea Codului etic pentru angajaţii
	din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
	privind modificarea componenţei Comisiei de verificare a cererilor
	de finanţare depuse în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 117/ 2018,
	stabilită prin Dispoziţia Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 128/24 mai 2018
	cu privire la numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor
	la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba
	DISPOZIŢIE

	privind convocarea Consiliului Județean Alba
	în ședința „ordinară”, în ziua de 30 mai 2019
	PREŞEDINTE
	privind constituirea Comisiei de evaluare şi desemnarea experţilor  cooptaţi
	pentru atribuirea prin procedura „selecţie de oferte” a contractului având ca obiect
	„Servicii de acordare credit bancar”
	DISPOZIŢIE
	DISPOZIŢIE


	cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul
	organizat în perioada 23 aprilie - 22 iunie 2019 pentru ocuparea a unui post vacant
	de farmacist specialist în  specialitatea farmacie clinică la Farmacia Spitalului
	din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
	privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba
	domnului vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN,
	în perioada 3-7 iunie 2019
	Luând în considerare:
	- Invitaţia adresată Președintelui Consiliului Județean Alba privind participarea la Adunarea Generală şi la Reuniunea de Primăvară a Biroului Adunării Regiunilor Europene (A.R.E.) organizate în Larnaca, Cipru, înregistrată la registratura Consiliului...

	ROMÂNIA
	DISPOZIŢIE
	cu privire la constituirea Grupurilor de lucru cu atribuții în elaborarea strategiilor sectoriale subsecvente Strategiei de dezvoltare a Județului Alba 2014 – 2020,
	din subordinea Administratorului public
	ROMÂNIA
	DISPOZIŢIE
	cu privire la nominalizarea persoanelor cu atribuții în elaborarea strategiilor sectoriale subsecvente Strategiei de dezvoltare a Județului Alba 2014 – 2020,
	din cadrul Direcției gestionarea patrimoniului
	DISPOZIŢIE

	cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul
	organizat în perioada 23 aprilie - 20 iunie 2019 pentru ocuparea a unui post vacant
	de medic în specialitatea boli infecţioase la Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
	DISPOZIŢIE

	cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul
	organizat în perioada 23 aprilie - 20 iunie 2019 pentru ocuparea a unui post vacant
	de medic în specialitatea psihiatrie la Compartimentul psihiatrie cronici Baia de Arieş
	din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
	ROMÂNIA
	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 a...
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