
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil,  

în vederea înscrierii în CF nr. 109315 Alba Iulia a dreptului de proprietate publică în 
favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public,  

a construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Alba 
Iulia”, situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba 

 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2019; 
 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei 
cadastrale de actualizare date imobil, în vederea înscrierii în CF nr. 109315 Alba Iulia a dreptului 
de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public, a 
construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Alba Iulia”, 
situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba; 

- documentaţia cadastrală de actualizare date imobil, înregistrată la registratura 
Consiliului Județean Alba cu nr. 17921/23 august 2018; 

Ţinând cont de prevederile: 
- Contractului de administrare nr. 37897/8744/13.05.2015, încheiat de Municipiul Alba 

Iulia prin Consiliul Local și Județul Alba prin Consiliul Județean Alba. 
- Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 9082/27.05.2016. 

 Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 al in. 1 l it. c şi lit. f,  ar t. 286 al in. 3 și  art. 287 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 

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

completările ulterioare; 
- Legii n r. 287/ 2009 ( Noul C od C ivil), republicată, cu modificările și completările 

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

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

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

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

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1.  Se însuşeşte documentaţia cadastrală de actualizare date imobil pentru înscrierea 
în CF nr. 109315 Alba Iulia a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, 
asupra construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Alba 
Iulia”, situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului, în baza certificatului de 
atestare fiscală nr. 108944/2 octombrie 2018, eliberată de Primăria Municipiului Alba Iulia şi 
anume „curţi construcţii” a construcției C1 în suprafaţă măsurată de 36525 mp., şi „unitate de 



incinerare gaze” C2 în suprafaţă măsurată de 55 mp, ataşată documentaţiei cadastrale care face 
obiectul art. 1 al prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se declară apartenenţa la domeniul public al UAT - Judeţul Alba a imobilului care 
face obiectul art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art. 4.  Se aprobă înscrierea în evidenţele contabile ale UAT - Judeţul Alba, a valorii 
construcţiei menţionată la art. 1  din prezenta hotărâre, potrivit Procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor nr. 9082/27 mai 2016. 

Art. 5.  Se aprobă înscrierea în cartea funciară nr. 109315 Alba Iulia, cu drept de 
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public, în cotă de 1/1 
părţi, a construcţiilor C1, C2, sub denumirile şi cu suprafeţele construite la sol care se regăsesc în 
documentaţia cadastrală de actualizare date imobil. 

Art. 6. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în 
Cartea Funciară a construcţiilor identificate la art. 5  din prezenta hotărâre. La rubrica 
Observaţii/Referinţe a CF nr. 109315 Alba Iulia se va face următoarea menţiune: Imobil 
împrejmuit cu gard din plasa de sârmă şi poartă de acces, „Depozit neconform închis” - puţuri 
monitorizare ape subterane, unitate de incinerare a gazelor de depozit, instalaţie gestionare 
levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie. 

Art. 7. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 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, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică 
şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi 
urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 

                                              Avizat pentru legalitate 
     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 

                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 190 
Alba Iulia, 7 octombrie 2019 
 

Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 al in. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 al in. 4  
coroborat cu art. 125 al in. 1 l it. a și lit. b, art. 136 alin. 3 l it. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisie de specialitate: 

Comisia d e s pecialitate n r. 2  Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 21707/7 octombrie 2019 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre  privind însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date 

imobil, în vederea înscrierii în CF nr. 109315 Alba Iulia a dreptului de proprietate publică 
în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public,  

a construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Alba 
Iulia”, situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba 

 
 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba a documentaţiilor tehnice cadastrale de actualizare date imobil pentru 
înscrierea construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri 
Alba Iulia”, situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, în CF nr. 109315 Alba Iulia, ca bun 
aparţinând domeniului public al judeţului. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba (Faza 1 + Faza 

2)” a fost implementat în baza Contractului de finanţare nr. 129035/2.05.2012, în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2, precum şi  în baza Contractului de 
finanţare nr. 28/14.02.2017, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, 
Axa prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al 
resurselor”, Obiectivul specific 3.1. „Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea 
gradului de pregătire pentru reciclarea deşeurilor în România”. Unul dintre obiectivele de 
investiţii realizate prin implementarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor 
în judeţul Alba (Faza 1 + Faza 2)” este şi Depozitul neconform de deşeuri închis Alba Iulia. 

 Pentru înscrierea construcţiilor executate şi finalizate prin proiectul respectiv în cartea 
funciară, se impune realizarea unei Documentaţii cadastrale de actualizare date imobil. 

Prin adresa nr. 166/22.08.2019, înregistrată la registratura  Consiliul Județean Alba cu nr. 
17921/23 august 2019, S.C. Mercury Geosystems SRL transmite spre însușire Consiliului 
Județean Alba documentația cadastrală de actualizare date imobil întocmită de ing. Răşinariu 
Avram Florin. 

Imobilul care face obiectul prezentei documentaţii, este situat din punct de vedere 
administrativ în extravilanul UAT Alba Iulia, judeţul Alba, în partea estică a UAT Alba Iulia, 
având ca vecinătăţi: la nord – Asociația micilor proprietari; la sud – A125; la vest – IE 71709; la 
est - IE 71709. 

 
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
- art. 173 al in. 1 l it. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 și  art. 287 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 
 - Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea n r. 287/ 2009 ( Noul C od C ivil), republicată, cu modificările și completările 

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

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 



 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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

 
 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
S.C. Mercury Geosystems SRL a întocmit documentaţii tehnice cadastrale de actualizare 

date imobil, documentație depusă și înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 
17921/23.08.2019. 

În urma verificării documentaţiei depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat faptul 
că documentaţia tehnică topografică de identificare imobil, respectă limitele proprietăţilor, 
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de 
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, a 
construcțiilor C1 și C2, imobile care fac obiectul proiectului de hotărâre. 

 
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 
 
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 
 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  190 din 7 octombrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/ 2019 pr ivind C odul adm inistrativ şi ale Legii n r. 24 /2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 

 PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 

 
 
 
 



ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 21708/7 octombrie 2019 
 

 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 
PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil,  
în vederea înscrierii în CF nr. 109315 Alba Iulia a dreptului de proprietate publică în 

favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public,  
a construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri 

Alba Iulia”, situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 17 octombrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 24 octombrie  2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 190/7 octombrie 2019 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de  apr obare a pr oiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiei 
cadastrale de actualizare date imobil, în vederea înscrierii în CF nr. 109315 Alba Iulia a dreptului 
de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public, a 
construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Alba Iulia”, 
situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale de actualizare date imobil, documentație depusă și 
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17921/23 august 2019, documentaţie 
realizată de S.C. Mercury Geosystems SRL; 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 22187din 14 octombrie  2019 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectului de hotărâre  privind însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date 

imobil, în vederea înscrierii în CF nr. 109315 Alba Iulia a dreptului de proprietate publică 
în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public,  

a construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Alba 
Iulia”, situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba 

Conform prevederilor art. 1 alin 4 din Legea nr. 7/ 1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, „Evidenţa imobilelor înscrise în planul 
cadastral şi în cartea funciară se realizează şi se actualizează din oficiu, la cererea persoanelor 
interesate sau la iniţiativa autorităţilor publice.”. În consecință pentru a înscrie dreptul de 
proprietate publică a Județului Alba asupra Depozitului neconform Alba Iulia – Lot3, Consiliul 
Județean Alba trebuie să însușească documentația în baza căreia se va face întabularea dreptului 
de proprietate publică asupra acestui imobil. 

Documentaţia cadastrală de actualizare date imobil asupra bunului „Depozit neconform 
de deşeuri situat în extravilanul municipiului Alba Iulia, Județul Alba” a fost înregistrată la 
Consiliul Judeţean Alba cu nr. 17921/23.08.2019.  

Imobilul se identifică din punct de vedere juridic cu imobilul înscris în CF nr. 109315 
Alba Iulia, cu nr. cad. 109215  în suprafaţă de 95579 mp., având ca proprietar Municipiul Alba 
Iulia - Domeniul Public în cotă de 1/1 părţi şi are înscris dreptul de administrare, în favoarea 
Judeţului Alba, conform înscrisurilor din Cartea funciară, de sub numărul de ordine B6, conform 
actului administrativ (Contract de administrare) nr. 37897/8744/13.05.2015, încheiat de 
Municipiul Alba Iulia prin Consiliul Local și Județul Alba prin Consiliul Județean Alba. 

Se propune schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului în baza certificatului de 
atestare fiscală nr. 108944/02.10.2018, eliberată de Primăria municipiului Aiud şi anume "Curţi 
construcţii" în suprafaţă măsurată de 95579 mp. 

Se propune înscrierea construcţiei C1- depozit de deşeuri neconform închis Alba Iulia, 
edificat în anul 2016, cu suprafaţa desfăşurată 36525 mp., în favoarea Judeţului Alba – domeniul 
public, în cotă de 1/1 părţi în baza certificatului de atestare a edificării construcţiei nr. 
83956/05.08.2019, eliberat de Primăria municipiului Alba Iulia. 

Se propune înscrierea construcţiei C2 - unitate de incinerare a gazelor, edificată în anul 
2016, cu suprafaţa desfăşurată 55 mp., în favoarea Judeţului Alba – domeniul public, în cotă de 
1/1 părţi în baza certificatului de atestare a edificării construcţiei nr. 83956/05.08.2019, eliberat 
de Primăria municipiului Alba Iulia. 
 La rubrica Observaţii/Referinţe a CF nr. 86890 a municipiului Aiud se va trece: Imobil 
împrejmuit cu gard din plasa de sârmă şi poartă de acces, „Depozit neconform închis” – puţuri 
monitorizare ape subterane, unitate de incinerare a gazelor de depozit, instalaţie gestionare 
levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie. 

Titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în 
condițiile stabilite de lege și de actul de constituire a dreptului de administrare. 

Întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului descris mai sus se face în temeiul 
art. 12 din anexa  Ordinului Directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, care prevede 
că:„(1) Intabularea e ste î nscrierea c u c aracter definitiv a unui  dr ept r eal i mobiliar î n c artea 
funciară. 

 (2) Drepturile reale imobiliare prevăzute de lege, respectiv: dreptul de  pr oprietate 
privată, dezmembrămintele acestuia şi alte drepturi cărora legea le conferă acest caracter, 
dreptul de proprietate publică şi drepturile reale corespunzătoare acestuia şi drepturile reale de 
garanţie, vor fi intabulate în cartea funciară, la cerere sau din oficiu, după caz, devenind 
drepturi tabulare în înţelesul legii.”, precum și a prevederilor art. 888 din Legea nr. 287/2009 – 



codul civil – „înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului autentic notarial, a 
hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, a certificatului de moştenitor sau în baza unui alt act 
emis de autorităţile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta.”. 

Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a 
dispoziţiilor art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii 
privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite depunerea la Biroul de cadastru și 
Publicitate imobiliară Aiud a documentaţiei tehnice de actualizare date imobil, întocmită de S.C. 
Mercury Geosystems SRL, prin ing. Răşinariu Avram Florin.  

 
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1), 

alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiilor tehnice cadastrale 
întocmite de către S.C. Mercury Geosystems SRL de către Consiliul Judeţean Alba va permite 
depunerea documentaţiilor tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Alba, în vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT Județului Alba – domeniul public în 
Cartea Funciară, asupra construcției Depozit neconform închis Alba Iulia. 

 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ioan BODEA 

 
 
 

 
    

Şef serviciu, 
Paul Silviu TODORAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit, Radu Octavian NEAG 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE  
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea completării   

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba  
 
 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2019; 

 Luând în dezbatere: 
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea completării  

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba; 
- raportul nr. 22182 din 14  octombrie  2019 al Comisiei de inventariere a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;  
Ţinând cont de prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 224/2018  cu privire la însuşirea documentaţiei 

cadastrale de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor pentru obiectivului 
„Sistem de Management integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri Blaj, 
situată în comuna Sâncel, Judeţul Alba", înscris în CF nr. 70573 Sâncel – proprietate a 
Județului Alba ca bun aparținând  domeniului public al Județului Alba;  

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 225/2018  cu privire la însuşirea documentaţiei 
cadastrale de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem 
de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Centrul de Management integrat al 
Deşeurilor în Judeţul Alba, situat în comuna Galda de Jos, Judeţul Alba", în CF nr. 70275 
Galda de Jos – proprietate a Județului Alba ca bun aparținând  domeniului public al Județului 
Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 226/2018  cu privire la însuşirea documentaţiei 
cadastrale de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem 
de Management integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri sat Tărtăria, 
comuna Săliştea, Judeţul Alba", înscris în CF nr. 70176 Săliștea  – proprietate a Județului Alba 
ca bun aparținând  domeniului public al Județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 299/2018  cu privire la însuşirea 
Documentaţiei cadastrală privind  actualizare  date imobil în vederea  înscrierii construcţiei în 
CF nr. 72080 Abrud  aferentă  obiectivul „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Abrud", 
situat în oraşul Abrud, judeţul Alba – proprietate a Județului Alba, ca bun aparținând  
domeniului public; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 300/2018  cu privire la însuşirea 
Documentaţiei cadastrală privind  actualizare  date imobil în vederea  înscrierii construcţiei în 
CF nr. 86890  Aiud  aferentă  obiectivul „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Aiud – 
Lot 2", situat în municipiul Aiud,  judeţul Alba – proprietate a Județului Alba, ca bun aparținând  
domeniului public; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 301/2018  cu privire la însuşirea documentaţiei 
cadastrale privind actualizare date imobil în vederea  înscrierii construcţiei în CF nr. 70573 
Sîncel aferentă  obiectivul „Închiderea depozitului neconform de deşeuri municipiul Blaj, 
extravilan sat Sîncel", situat în comuna Sâncel, judeţul Alba – proprietate a Județului Alba ca 
bun aparținând  domeniului public; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 302/2018  cu privire la însuşirea 
Documentaţiei cadastrală privind  actualizare  date imobil în vederea  înscrierii construcţiei în 
CF nr. 70869  Cîmpeni  aferentă  obiectivul „Închiderea depozitului neconform de deşeuri 
Cîmpeni", situat în orașul Cîmpeni,  judeţul Alba – proprietate a Județului Alba, ca bun 
aparținând  domeniului public; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 308/2018  cu privire la însuşirea 
Documentaţiei cadastrală privind  actualizare  date imobil în vederea  înscrierii construcţiilor în 
CF nr. 70890  Ocna Mureș  aferente  obiectivul „Închiderea depozitului neconform de deşeuri 



Ocna Mureș  - Lot 7", situat în orașul Ocna Mureș,  judeţul Alba – proprietate a Județului Alba, 
ca bunuri  aparținând  domeniului public; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 309/2018  cu privire la însuşirea 
Documentaţiei cadastrală privind  actualizare  date imobil în vederea  înscrierii construcţiei în 
CF nr. 73725  Cugir  aferentă  obiectivul „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Cugir", 
situat în orașul Cugir – localitatea componentă Vinerea,  judeţul Alba – proprietate a Județului 
Alba, ca bun aparținând  domeniului public; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 286  alin. 3 și  art. 289  alin. 2  din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 
 - art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 

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

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

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
Județului Alba, cu pozițiile având nr. crt. de la 221 la nr. 228, având datele de identificare 
prezentate în anexă - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

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

Art. 3.  Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică 
și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenaşarea teritoriului şi 
urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba.  

 
                                                           Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 
                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 191 
Alba Iulia, 14 octombrie 2019 
 

Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului   



Anexa la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Județean Alba nr. 191/14  octombrie 2019   

 
 
 

Datele de identificare  
            ale bunurilor imobile care se cuprind la pozițiile cu nr. crt. 221 – 228  în 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 
 
 
 

Secţiunea  I 
Bunuri imobile 

Nr. 
crt. 

Codul  
de  

clasificare 

Denumirea  
bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia 
juridică actuală 

Denumire act 
proprietate sau 

alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
221 1.6.2. Centru de Management 

Integrat  al Deșeurilor 
în Județul Alba 

Imobil – construcții -  situat administrativ în UAT Galda de Jos, nr.58, 
județul Alba, înscris în CF nr. 70275 Galda de Jos, cu  nr. cadastral 
70275-C1, 70275-C2, 70275-C3, 70275-C4, 70275-C5, 70275-C6, 
70275-C7, 70275-C8, 70275-C9, 70275-C10, 70275-C11, 70275-C12, 
70275-C13, 70275-C14, 70275-C15, 70275-C16, 70275-C17, 70275-
C18, 70275-C19, 70275-C20,  70275-C21,  70275-C22  și 70275-C23,  
compus din: 

- C1 -  Biocelule - 1676 mp; 
- C2 -  Biocelule - 1340 mp; 
- C3 - Şopron pentru rafinare şi maturare - 4735 mp; 
- C4 - Bazin recirculare - 221 mp; 
- C5 - Biofiltru - 204 mp;  
- C6 - Hală pentru tratare mecanică TMB - 1255 mp; 
- C7 - Şopron primire - TMB - 1425 mp; 
- C8 - Şopron - depozitare - sortare - 1101 mp; 
- C9 - Hală pentru sortare - 5194 mp; 
- C10 - Post Trafo - 15 mp; 
- C11 - Tablou electric general – 10mp; 
- C12 - Facla/arzător – stație de colectare și ardere - 16 mp; 
- C13 - Staţie de epurare - 60 mp; 

2016 105.158.638,
54 

Domeniul pubic 
al Județului 
Alba, Cota 
actuală de 
proprietate 
asupra 
imobilului, în 
suprafață de 
70039 mp, este 
de 1/1  în  
favoarea 
Județului Alba, 
potrivit 
Hotărârii 
Consiliului 
Judeţean Alba     
nr. 225/2018 , 
iar Cota actuală 
de proprietate 
asupra terenului, 



Secţiunea  I 
Bunuri imobile 

Nr. 
crt. 

Codul  
de  

clasificare 

Denumirea  
bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia 
juridică actuală 

Denumire act 
proprietate sau 

alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
- C14 - Bazin levigat - 296 mp; 
- C15 -  Bazin permeat - 122 mp; 
- C16 - Clădire administrativă - 199 mp; 
- C17 - Clădire întreţinere - 304 mp; 
- C18 - Rezervor intervenţii - 50 mp; 
- C19 - Casă pompe - 42 mp; 
- C20 - Spălător cauciucuri - 42 mp; 
- C21 - Cântar auto - 90 mp; 
- C22 - Cabină portar - 29 mp; 
- C23 - Depozit ecologic - Celula 1 - 51613 mp. 

- Totalul suprafeţei construită la sol este de 70039 mp. 
 
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  
împrejmuire din plasă de sârmă și fundație de beton, drumuri și 
platforme interne, rigole, spații verzi, porți de acces, stație de carburant 
mobilă, puțuri monitorizare pânză freatică și rețea distribuție energie 
electrică, suprafaţa construită la sol de 70039 mp este de 1/1  în  
favoarea Județului Alba. 
 
Vecinătăți:  
Nord: UAT Galda de Jos  
Sud: IE 70274 
Est: UAT Galda de Jos 
Vest: IE 70274 

în suprafață de 
250.000 mp, este 
de 1/1  în  
favoarea UAT 
Galda de Jos 

222 1.6.2. Staţie de transfer 
Deşeuri Blaj și 
Depozit de deșeuri 
neconform închis Blaj 

Imobil –construcții -  situat administrativ în UAT Sâncel, județul Alba, 
înscris în CF nr. 70573 Sâncel, cu  nr. cadastral 70573 -C1, 70573 -C2, 
70573 -C3, 70573 -C4, 70573 -C5, 70573 -C6 și 70573 –C7 compus 
din: 
C1 - Cântar auto - 95 mp; 
C2 - Container administrativ - 15 mp; 
C3 - Container sanitar - 15 mp; 

2016 7.363.151.52 
 

3.329.624,33 

Domeniul public 
al Județului Alba 
Cota actuală de 
proprietate 
asupra 
imobilului, în 
suprafață de 



Secţiunea  I 
Bunuri imobile 

Nr. 
crt. 

Codul  
de  

clasificare 

Denumirea  
bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia 
juridică actuală 

Denumire act 
proprietate sau 

alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
C4 - Staţie de pompare - 15 mp; 
C5 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp;  
C6 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp; 
C7 – Depozit neconform închis lot 4 Blaj – 7765 mp 
Totalul suprafeţei construită la sol este de 7.939  mp. 
 
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  
împrejmuire din plasă de sârmă, drumuri perimetral de inspecție, rigole 
perimetrale ape pluviale, poartă de acces, puțuri monitorizare ape 
subterane și instalație gestionare levigat, suprafaţa construită la sol de 
7.939  mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. 
Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 23.591 mp, 
este de 1/1  în  favoarea UAT Municipiul Blaj 
 
Vecinătăți:  
Nord: IE 70294  
Sud: A 1033 
Vest: Drum  
Est: Vn 1122, A 1033 

7.939   mp, este 
de 1/1  în  
favoarea 
Județului Alba, 
potrivit Hotărârii 
Consiliului 
Judeţean Alba     
nr. 225/2018 și 
nr. 301/2018 
iar Cota actuală 
de proprietate 
asupra terenului, 
în suprafață de 
23.591 mp, este 
de 1/1  în  
favoarea UAT 
Municipiul Blaj 

223 1.6.2. Stație de transfer 
Deșeuri sat Tărtăria, 
comuna Săliștea 

Imobil –construcții -  situat administrativ în UAT Săliștea, sat Tărtăria, 
județul Alba, înscris în CF nr. 70176 Săliștea, cu  nr. cadastral 70176 -
C1, 70176 -C2, 70176 -C3, 70176 -C4 și 70176 -C5 compus din: 
C1 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp; 
C2 - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp; 
C3 - Staţie de pompare - 15 mp; 
C4 - Container administrativ şi container sanitar - 30 mp; 
C5 Cântar auto - 94 mp;  
Totalul suprafeţei construită la sol este de 173 mp. 
 
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  
împrejmuire din plasă de sârmă, drumuri de inspecție, rigole 

2016 8.545.886,67 Domeniul public 
al Județului Alba 
Cota actuală de 
proprietate 
asupra 
imobilului – 
construcții - în 
suprafață de 173   
mp, este de 1/1  
în  favoarea 
Județului Alba, 
potrivit Hotărârii 



Secţiunea  I 
Bunuri imobile 

Nr. 
crt. 

Codul  
de  

clasificare 

Denumirea  
bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia 
juridică actuală 

Denumire act 
proprietate sau 

alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
perimetrale ape pluviale, poartă de acces, puțuri monitorizare ape 
subterane și instalație gestionare levigat, suprafaţa construită la sol de 
173  mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. 
Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 13.000 mp, 
este de 1/1  în  favoarea UAT Săliștea 
 
Vecinătăți:  
Nord: canal  
Sud: comuna Săliștea 
Vest: De 22  
Est: comuna Săliștea 

Consiliului 
Judeţean Alba     
nr. 226/2018 iar 
Cota actuală de 
proprietate 
asupra terenului, 
în suprafață de 
13.000 mp, este 
de 1/1  în  
favoarea UAT 
Săliștea 

224 1.6.2. Depozit de deșeuri 
neconform închis 
Abrud 

Imobil –construcție -  situat administrativ în oraș Abrud, județul Alba, 
înscris în CF nr. 72080 Abrud, cu  nr. cadastral 72080 -C1 compus din: 
C1 - depozit de deşeuri neconform închis Abrud  - 5.576 mp; 
 
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  
împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform 
închis, puţuri de monitorizare ape subterane, instalaţie gestionare 
levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie, 
suprafaţa construită la sol de 5.576  mp este de 1/1  în  favoarea 
Județului Alba. 
Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 7.450 mp, 
este de 1/1  în  favoarea Orașul Abrud 
 
 
 
Vecinătăți:  
Nord: drum  
Sud: IE 72079 
Vest: drum  
Est: Pârâu 

2015 1.203.710,67 Domeniul public 
al Județului Alba 
Cota actuală de 
proprietate 
asupra 
imobilului – 
construcție - în 
suprafață de 
5.576  mp, este 
de 1/1  în  
favoarea 
Județului Alba, 
potrivit Hotărârii 
Consiliului 
Judeţean Alba     
nr. 299/2018 iar 
Cota actuală de 
proprietate 
asupra terenului, 
în suprafață de 



Secţiunea  I 
Bunuri imobile 

Nr. 
crt. 

Codul  
de  

clasificare 

Denumirea  
bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia 
juridică actuală 

Denumire act 
proprietate sau 

alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
7.450 mp, este 
de 1/1  în  
favoarea Oraș 
Abrud 

225 1.6.2. Depozit de deșeuri 
neconform închis Aiud 

Imobil –construcții -  situat administrativ în oraș Aiud, județul Alba, 
înscris în CF nr. 86890 Aiud, cu  nr. cadastral 86890 -C1 și 86890 –C2 
compus din: 
C1 - depozit de deşeuri neconform închis Aiud  - 20.976 mp construit 
la sol – suprafața desfășurată 21.855 mp; 
C2 – unitate de incinerare a gazelor – 12 mp 
 
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  
împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform 
închis, puţuri de monitorizare ape subterane, unitate de incinerare a 
gazelor, instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, 
drum perimetral de inspecţie, suprafaţa construită la sol de 20.976 mp – 
suprafața desfășurată 21.855 mp este de 1/1  în  favoarea Județului 
Alba. 
Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 27.865 mp, 
este de 1/1  în  favoarea Municipiul Aiud 
 
 
 
 
 
 
Vecinătăți:  
Nord: IE 91242  
Sud: drum  
Vest: A 1700/3, drum, A 1703 
Est: A 1700/1 

2015 3.816.813,55 Domeniul public 
al Județului Alba 
Cota actuală de 
proprietate 
asupra 
imobilului – 
construcții - în 
suprafață de 
20.976 mp 
construit la sol – 
suprafața 
desfășurată 
21.855 mp, este 
de 1/1  în  
favoarea 
Județului Alba, 
potrivit HCJ 
Alba 
nr. 300/2018 iar 
Cota actuală de 
proprietate 
asupra terenului, 
în suprafață de 
27.865 mp, este 
de 1/1  în  
favoarea Oraș 
Aiud 



Secţiunea  I 
Bunuri imobile 

Nr. 
crt. 

Codul  
de  

clasificare 

Denumirea  
bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia 
juridică actuală 

Denumire act 
proprietate sau 

alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
226 1.6.2. Depozit de deșeuri 

neconform închis 
Cîmpeni 

Imobil –construcție -  situat administrativ în oraș Cîmpeni, județul 
Alba, înscris în CF nr. 70869  Cîmpeni, cu  nr. cadastral 70869 -C1 
compus din: 
C1 - depozit de deşeuri neconform închis Cîmpeni  - 4.162 mp; 
 
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  
împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform 
închis, puţuri de monitorizare ape subterane, instalaţie gestionare 
levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie, 
suprafaţa construită la sol de 4.162 mp este de 1/1  în  favoarea 
Județului Alba. 
 
Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 5.452 mp, 
este de 1/1  în  favoarea Orașului Cîmpeni 
 
 
 
Vecinătăți:  
Nord: pârâu  
Sud: drum  
Vest: pădure 
Est: drum 

2015 881.712,71 Domeniul public 
al Județului Alba 
Cota actuală de 
proprietate 
asupra 
imobilului – 
construcție - în 
suprafață de 
4.162 mp este de 
1/1  în  favoarea 
Județului Alba, 
potrivit HCJ 
Alba 
nr. 302/2018 iar 
Cota actuală de 
proprietate 
asupra terenului, 
în suprafață de 
5.452 mp, este 
de 1/1  în  
favoarea Oraș 
Cîmpeni 

227 1.6.2. Depozit de deșeuri 
neconform închis Cugir 

Imobil –construcție -  situat administrativ în oraș Cugir localitate 
componentă Vinerea, județul Alba, înscris în CF nr. 73725  Cugir, cu  
nr. cadastral 73725  - C1 compus din: 
C1 - depozit de deşeuri neconform închis Cugir  - 12.762 mp; 
 
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcție - compus 
din  împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit 
neconform închis, puţuri de monitorizare ape subterane, instalaţie 
gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de 

2016 2.274.979,99 Domeniul public 
al Județului Alba 
Cota actuală de 
proprietate 
asupra 
imobilului – 
construcție - în 
suprafață de 
12.762 mp este 



Secţiunea  I 
Bunuri imobile 

Nr. 
crt. 

Codul  
de  

clasificare 

Denumirea  
bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia 
juridică actuală 

Denumire act 
proprietate sau 

alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
inspecţie, suprafaţa construită la sol de 12.762 mp este de 1/1  în  
favoarea Județului Alba. 
 
Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 17.222 mp, 
este de 1/1  în  favoarea Orașului Cugir 
 
 
 
 
Vecinătăți:  
Nord: drum  
Sud: Pdt 671  
Vest: P 688 
Est: IE 73145, P 701 

de 1/1  în  
favoarea 
Județului Alba, 
potrivit HCJ 
Alba 
nr. 309/2018 iar 
Cota actuală de 
proprietate 
asupra terenului, 
în suprafață de 
17.222 mp, este 
de 1/1  în  
favoarea Oraș 
Cugir 

228 1.6.2. Depozit de deșeuri 
neconform închis Ocna 
Mureș 

Imobil –construcții -  situat administrativ în oraș Ocna Mureș, județul 
Alba, înscris în CF nr. 70890  Ocna Mureș, cu  nr. cadastral 70890  - 
C1, 70890  - C2, 70890  - C3 și 70890  - C4 compus din: 
 
C1 - depozit de deşeuri neconform închis Ocna Mureș  - 26.859 mp; 
C2 – unitate de incinerare a gazelor de depozit – 20 mp 
C3 – unitate de incinerare a gazelor de depozit – 20 mp 
C4 – unitate de incinerare a gazelor de depozit – 12 mp 
    Totalul suprafeţei construită la sol este de 26.909  mp. 
 
Cota actuală de proprietate asupra imobilului – construcții - compus din  
împrejmuire din plasa de sârmă şi poartă de acces, depozit neconform 
închis, puţuri de monitorizare ape subterane, unitate de incinerare a 
gazelor de depozit, instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape 
pluviale, drum perimetral de inspecţie, suprafaţa construită la sol de 
26.909 mp este de 1/1  în  favoarea Județului Alba. 
 

2015 7.522.659,50 Domeniul public 
al Județului Alba 
Cota actuală de 
proprietate 
asupra 
imobilului – 
construcții - în 
suprafață de 
26.909 mp este 
de 1/1  în  
favoarea 
Județului Alba, 
potrivit HCJ 
Alba 
nr. 308/2018 iar 
Cota actuală de 
proprietate 



Secţiunea  I 
Bunuri imobile 

Nr. 
crt. 

Codul  
de  

clasificare 

Denumirea  
bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia 
juridică actuală 

Denumire act 
proprietate sau 

alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
Cota actuală de proprietate asupra terenului, în suprafață de 51.100 mp, 
este de 1/1  în  favoarea Orașului Ocna Mureș 
 
Vecinătăți:  
Nord: drum  
Sud: A1251  
Vest: A1251 
Est: drum 

asupra terenului, 
în suprafață de 
51.100 mp, este 
de 1/1  în  
favoarea Oraș 
Ocna Mureș 

 
Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba: 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 22220/14 octombrie 2019 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre  privind aprobarea completării   

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba 
 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează cuprinderea în  Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al Județului Alba a imobilelor-construcții – edificate în baza 
Contractului de finanţare nr. 129035/2.05.2012, în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
Mediu, Axa Prioritară 2, precum şi  în baza Contractului de finanţare nr. 28/14.02.2017, în cadrul 
Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3 „Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”, Obiectivul specific 
3.1. „Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru 
reciclarea deşeurilor în România”. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Contractul de finanţare nr. 129035/2.05.2012, în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2, precum şi  în baza Contractului de finanţare nr. 
28/14.02.2017, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 
3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”, 
Obiectivul specific 3.1. „Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de 
pregătire pentru reciclarea deşeurilor în România” au fost edificate în perioada 2015-2016 
următoarele construcții: 

- Centru de Management Integrat  al Deșeurilor în Județul Alba, 
- Staţie de transfer Deşeuri Blaj,  
- Stație de transfer Deșeuri sat Tărtăria, comuna Săliștea, 
- Depozit de deșeuri neconform închis Blaj, 
- Depozit de deșeuri neconform închis Abrud, 
- Depozit de deșeuri neconform închis Aiud, 
- Depozit de deșeuri neconform închis Câmpeni, 
- Depozit de deșeuri neconform închis Cugir, 
- Depozit de deșeuri neconform închis Ocna Mureș. 

În anul 2018, în urma însușirii de către Consiliul Județean Alba a documentațiilor 
cadastrale actualizare date imobil pentru înscrierea dreptului de proprietate a Județului Alba – 
domeniul public, în temeiul art. 863 din Legea 287/2009 privind Codul administrativ, a fost 
întabulat dreptului de proprietate a Județului Alba asupra acestor construcții. 

  
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
 - art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 286  alin. 3 și  art. 289  alin. 2  din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 
 - art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 



 VI. Avize necesare 
Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
- raportul nr. 22182 din 14  octombrie  2019 al Comisiei de inventariere a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;  
 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 225/2018  cu privire la însuşirea documentaţiei 
cadastrale de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem 
de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Centrul de Management integrat al 
Deşeurilor în Judeţul Alba, situat în comuna Galda de Jos, Judeţul Alba", în CF nr. 70275 
Galda de Jos – proprietate a Județului Alba ca bun aparținând  domeniului public al Județului 
Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 224/2018  cu privire la însuşirea documentaţiei 
cadastrale de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor pentru obiectivului 
„Sistem de Management integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri Blaj, 
situată în comuna Sâncel, Judeţul Alba", înscris în CF nr. 70573 Sâncel – proprietate a 
Județului Alba ca bun aparținând  domeniului public al Județului Alba;  

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 301/2018  cu privire la însuşirea documentaţiei 
cadastrale privind actualizare date imobil în vederea  înscrierii construcţiei în CF nr. 70573 
Sîncel aferentă  obiectivul „Închiderea depozitului neconform de deşeuri municipiul Blaj, 
extravilan sat Sîncel", situat în comuna Sâncel, judeţul Alba – proprietate a Județului Alba ca 
bun aparținând  domeniului public; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 226/2018  cu privire la însuşirea documentaţiei 
cadastrale de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem 
de Management integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri sat Tărtăria, 
comuna Săliştea, Judeţul Alba", înscris în CF nr. 70176 Săliștea  – proprietate a Județului Alba 
ca bun aparținând  domeniului public al Județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 299/2018  cu privire la însuşirea 
Documentaţiei cadastrală privind  actualizare  date imobil în vederea  înscrierii construcţiei în 
CF nr. 72080 Abrud  aferentă  obiectivul „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Abrud", 
situat în oraşul Abrud, judeţul Alba – proprietate a Județului Alba, ca bun aparținând  
domeniului public; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 300/2018  cu privire la însuşirea 
Documentaţiei cadastrală privind  actualizare  date imobil în vederea  înscrierii construcţiei în 
CF nr. 86890  Aiud  aferentă  obiectivul „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Aiud – 
Lot 2", situat în municipiul Aiud,  judeţul Alba – proprietate a Județului Alba, ca bun aparținând  
domeniului public; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 302/2018  cu privire la însuşirea 
Documentaţiei cadastrală privind  actualizare  date imobil în vederea  înscrierii construcţiei în 
CF nr. 70869  Cîmpeni  aferentă  obiectivul „Închiderea depozitului neconform de deşeuri 
Cîmpeni", situat în orașul Cîmpeni,  judeţul Alba – proprietate a Județului Alba, ca bun 
aparținând  domeniului public; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 309/2018  cu privire la însuşirea 
Documentaţiei cadastrală privind  actualizare  date imobil în vederea  înscrierii construcţiei în 
CF nr. 73725  Cugir  aferentă  obiectivul „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Cugir", 
situat în orașul Cugir – localitatea componentă Vinerea,  judeţul Alba – proprietate a Județului 
Alba, ca bun aparținând  domeniului public; 



- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 308/2018  cu privire la însuşirea 
Documentaţiei cadastrală privind  actualizare  date imobil în vederea  înscrierii construcţiilor în 
CF nr. 70890  Ocna Mureș  aferente  obiectivul „Închiderea depozitului neconform de deşeuri 
Ocna Mureș  - Lot 7", situat în orașul Ocna Mureș,  judeţul Alba – proprietate a Județului Alba, 
ca bunuri  aparținând  domeniului public; 

 
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 
 
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 
 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  191din 14 octombrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 

 PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 22222/14 octombrie 2019 
 

 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 
PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea completării   

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 17 octombrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 24 octombrie  2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 191/24 octombrie 2019 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea completării 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba; 

- raportul nr. 22182 din 14  octombrie  2019 al Comisiei de inventariere a bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;  

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. …../14. octombrie 2019 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea completării   

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba 
 
 

Prin Contractului de finanţare nr. 129035/2.05.2012, în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2, precum şi  în baza Contractului de finanţare nr. 
28/14.02.2017, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 
3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”, 
Obiectivul specific 3.1. „Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de 
pregătire pentru reciclarea deşeurilor în România” au fost edificate în perioada 2015-2016 
următoarele construcții: 

- Centru de Management Integrat  al Deșeurilor în Județul Alba, 
- Staţie de transfer Deşeuri Blaj,  
- Stație de transfer Deșeuri sat Tărtăria, comuna Săliștea, 
- Depozit de deșeuri neconform închis Blaj, 
- Depozit de deșeuri neconform închis Abrud, 
- Depozit de deșeuri neconform închis Aiud, 
- Depozit de deșeuri neconform închis Câmpeni, 
- Depozit de deșeuri neconform închis Cugir, 
- Depozit de deșeuri neconform închis Ocna Mureș. 

În anul 2018, în urma însușirii de către Consiliul Județean Alba a documentațiilor 
cadastrale actualizare date imobil pentru înscrierea dreptului de proprietate a Județului Alba – 
domeniul public, în temeiul art. 863 din Legea 287/2009 privind Codul administrativ, a fost 
întabulat dreptului de proprietate a Județului Alba asupra acestor construcții, respectiv: 

-  Centru de Management Integrat  al Deșeurilor în Județul Alba – înscris în CF nr. 70275 
Galda de Jos, cu  nr. cadastral 70275-C1, 70275-C2, 70275-C3, 70275-C4, 70275-C5, 
70275-C6, 70275-C7, 70275-C8, 70275-C9, 70275-C10, 70275-C11, 70275-C12, 70275-
C13, 70275-C14, 70275-C15, 70275-C16, 70275-C17, 70275-C18, 70275-C19, 70275-
C20,  70275-C21,  70275-C22  și 70275-C23, cu suprafața construită la sol de 70.039 
mp; 

- Staţie de transfer Deşeuri Blaj și Depozit de deșeuri neconform închis Blaj - înscris în CF 
nr. 70573 Sâncel, cu  nr. cadastral 70573 -C1, 70573 -C2, 70573 -C3, 70573 -C4, 70573 -
C5, 70573 -C6 și 70573 –C7, cu suprafața construită la sol de 7.939  mp; 

- Stație de transfer Deșeuri sat Tărtăria, comuna Săliștea - înscris în CF nr. 70176 Săliștea, 
cu  nr. cadastral 70176 -C1, 70176 -C2, 70176 -C3, 70176 -C4 și 70176 -C5, cu suprafața 
construită la sol de 173  mp ; 

- Depozit de deșeuri neconform închis Abrud – înscris în CF nr. 72080 Abrud, cu  nr. 
cadastral 72080 -C1, cu suprafața construită la sol de 5.576 mp; 

-  Depozit de deșeuri neconform închis Aiud - înscris în CF nr. 86890 Aiud, cu  nr. 
cadastral 86890 -C1 și 86890 –C2, cu suprafața construită la sol de 20.989 mp; 

- Depozit de deșeuri neconform închis Câmpeni - înscris în CF nr. 70869  Cîmpeni, cu  nr. 
cadastral 70869 -C1, cu suprafața construită la sol de 4.162 mp; 

- Depozit de deșeuri neconform închis Cugir - înscris în CF nr. 73725  Cugir, cu  nr. 
cadastral 73725  - C1, cu suprafața construită la sol de 12.762 mp; 

-  Depozit de deșeuri neconform închis Ocna Mureș - înscris în CF nr. 70890  Ocna Mureș, 
cu  nr. cadastral 70890  - C1, 70890  - C2, 70890  - C3 și 70890  - C4, cu suprafața 
construită la sol de 26.909  mp;  
În temeiul art. 289 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ care 

prevede „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-
teritoriale se întocmeşte şi se actualizează de către o comisie special constituită, condusă de 



autoritatea executivă ori de o altă persoană împuternicită să exercite atribuţiile respective, după 
caz” bunurile imobile, enumerate mai sus, edificate de Consiliul Județean Alba și întăbulate în 
proprietate a Județului Alba ca bun aparținând  domeniului public, conform prevederilor art. 863 
din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
trebuie cuprinse în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba, la 
pozițiile având nr. crt.  de la 221 la 228. 
 
 Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1), 
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului 
Județean Alba se va completa Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului 
Alba cu pozițiile având nr. crt. de la 221 la 228. 
 
 
 
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 
 
 
 

 
    

Şef serviciu, 
Paul Silviu TODORAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit, Radu Octavian NEAG 

 
 
 
 
 

























ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 
 
 

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

fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii  

pentru trimestrul III al anului 2019 
 
 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2019; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe 
nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2019 

Având în vedere prevederile : 
- art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

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

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

H O T Ă RÂ R E 
 
 
 

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

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

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

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

 
                                                   Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 
                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr.  192 
Alba Iulia, 14 octombrie 2019 



Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu 

art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului  
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport  
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA          
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr.  22195/14 octombrie 2019 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al 
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii                       
pentru trimestrul III al anului 2019 

 Expunere de motive 
 În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au 
obligaţia ca în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în luna 
decembrie pentru trimestrul IV, de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către 
autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a 
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul 
anului: 
 să nu înregistreze plăţi restante; 
 diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru 

finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor 
restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. 

 Potrivit prevederilor art. 191 alin. 4 lit. b din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, președintele consiliului județean „întocmește proiectul bugetului județului și 
contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului județean, în 
condițiile și la termenele prevăzute de lege”.  
 Descrierea situației actuale 
 Executarea bugetului de venituri și cheltuieli începe odată cu aprobarea bugetului general 
și a bugetelor componente respectiv: bugetul local al Judeţului Alba, bugetul fondurilor externe 
nerambursabile și bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii. 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 a fost aprobat 
bugetul general al Judeţului Alba, bugetul local al Judeţului Alba, bugetul fondurilor externe 
nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pe anul 2019, care ulterior a fost modificată și completată prin rectificări 
bugetare.  

Execuţia bugetară pentru trimestrul III al anului 2019, propusă spre aprobare, prezintă 
informaţii referitoare la încasările realizate şi plăţile efectuate, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, asigurându-se funcţionarea în bune condiţii a tuturor instituţiilor din subordine 
precum și a acţiunilor, activităţilor și programelor gestionate de către Consiliul Judeţean Alba 
astfel încât la până la sfârşitul anului să nu se înregistreze plăţi restante. 
 Baza legală 

 art. 173 alin. 3, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 192 din 14 octombrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 



ROMÂNIA                                 APROB 
JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                         Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL                                                                                      
Nr.  22198/14 octombrie 2019 

 
 
 
 

Către 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 
 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  
 
 

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

fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii  

pentru trimestrul III al anului 2019 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 17 octombrie 2019,  pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” care va avea loc în data de 24 octombrie 2019. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 192/14 octombrie 2019 şi are ataşat 
următorul document: referatul de aprobare a  proiectului de hotărâre privind aprobarea 
conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe 
nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2019..                                                                           

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETAR  GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA          
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr.  22206/14 octombrie 2019 
  

 
 

 
Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al 
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul 
III al anului 2019 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au 

obligaţia ca în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în luna 

decembrie pentru trimestrul IV, de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către 

autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a 

redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul 

anului: 

 să nu înregistreze plăţi restante; 

 diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru 

finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor 

restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. 

De asemenea, conform aceluiași act normativ, ordonatorii principali de credite au obligaţia 

de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, în 

lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în luna decembrie pentru 

trimestrul IV, execuţia bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona 

cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: 

 să nu înregistreze plăţi restante; 

 diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi 

plăţile restante, să fie mai mare decât zero. 

În acest sens contul de execuţie al bugetului general al Judeţului Alba, întocmit la data de 30 

septembrie 2019, pentru trimestrul III, este prezentat mai jos pe cele trei tipuri de bugete care îl 

compun: 

 bugetul local al  Judeţului Alba; 

 bugetul fondurilor externe nerambursabile;  

 bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii. 

În cazul în care veniturile secțiunii de dezvoltare sunt mai mici decât cheltuielile aceleași 

secțiuni, veniturile de dezvoltare se asigură din vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare 



precum si din utilizarea excedentului anilor precedenți. În cazul în care secțiunea de funcționare 

înregistrează deficit în cursul anului, se rectifică bugetul local prin diminuarea sumelor 

reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare. 

I. Contul de execuţie al bugetului local la 30.09.2019: 
 
1.La venituri: 
a) secţiunea de funcţionare: 
Prevederi bugetare anuale      193.568.660 lei 
Prevederi bugetare trimestriale cumulate        157.201.950 lei 
Încasări realizate       155.429.092 lei 
 
b) secţiunea de dezvoltare: 
Prevederi bugetare anuale        45.314.970 lei 
Prevederi bugetare trimestriale cumulate      24.962.300 lei 
Încasări realizate         35.398.825 lei 
 
2. La cheltuieli: 
a) secţiunea de funcţionare: 
Credite bugetare anuale     193.568.660 lei 
Credite bugetare trimestriale cumulate    157.201.950 lei 
Plăţi efectuate      116.648.965 lei 
 
b) secţiunea de dezvoltare: 
Credite bugetare anuale     164.093.690 lei 
Credite bugetare trimestriale cumulate           126.037.870 lei 
Plăţi efectuate        31.175.618 lei 
 
3. Excedent / deficit: 
    Secţiunea de funcţionare - excedent:  38.780.127 lei 
    Secţiunea de dezvoltare  -  excedent:   4.223.207 lei 

 
II. Contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la 30.09.2019: 
 
1. La venituri: 
a) secţiunea de dezvoltare: 
Prevederi bugetare anuale        11.000 lei 
Prevederi bugetare trimestriale cumulate          11.000 lei 
Încasări realizate           2.176 lei 
2. La cheltuieli: 
a) secţiunea de dezvoltare: 
Credite bugetare anuale        11.000 lei 
Credite bugetare trimestriale cumulate              11.000 lei 
Plăti efectuate           2.176 lei 

 
 
III. Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii la 30.09.2019: 
 
 
 
1. La venituri: 
a) secţiunea de funcţionare: 
Prevederi bugetare anuale        229.972.690 lei 
Prevederi bugetare trimestriale cumulate          176.654.250 lei 
Încasări realizate         156.581.160 lei 
 



b)  secţiunea de dezvoltare: 
Prevederi bugetare anuale        39.490.810 lei 
Prevederi bugetare trimestriale cumulate          33.040.060 lei 
Încasări realizate           8.029.271 lei 
  
 
2. La cheltuieli: 
a)  secţiunea de funcţionare: 
Credite bugetare anuale      229.972.690 lei  
Credite bugetare trimestriale cumulate    176.654.250 lei 
Plăti efectuate       154.564.151 lei 
 
 
b) secţiunea de dezvoltare: 
Credite bugetare anuale      39.490.810 lei 
Credite bugetare trimestriale cumulate            33.040.060 lei 
Plăti efectuate         7.692.793 lei 
 
 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete  
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 192 din data de 14 octombrie 
2019. 
 
 
 
 

Director executiv, 
Marian Aitai 

 



lei

DENUMIRE Cod 
indicator

Prevederi 
anuale

Prevederi 
trimestriale 

cumulate

Executie la 
30.09.2019

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢTIONARE 000102 193.568.660 157.201.950 155.429.092

I.  VENITURI CURENTE 0002 187.340.660 150.604.950 149.844.865
A.  VENITURI FISCALE 0003 200.973.000 157.368.000 151.288.976
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0006 84.567.000 64.210.000 64.570.880

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 0402 84.567.000 64.210.000 64.570.880
A2.  IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII 0010 116.406.000 93.158.000 86.718.096
Sume defalcate din TVA 1102 114.081.000 91.258.000 85.498.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 
desfășurarea de activități

1602 2.325.000 1.900.000 1.220.096

B.   VENITURI NEFISCALE (0013+0014) 0012 -13.632.340 -6.763.050 -1.444.111
B1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 90.000 90.000 64.016
Venituri din proprietate 3002 90.000 90.000 64.016
B2.  VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 0014 -13.722.340 -6.853.050 -1.508.127
Venituri din prestări servicii și alte activități 3302 1.700.000 1.359.000 1.222.796
Amenzi, penalități și confiscări 3502 106.000 70.000 3.180
Diverse venituri 3602 96.000 75.770 133.614
Donații și sponsorizări 370201 27.260 27.260 27.260
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii 
de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203 -15.651.600 -8.385.080 -2.894.977

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru  finanțarea 
cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02 0 0 0

IV.  SUBVENȚII 0017 6.228.000 6.597.000 5.584.227
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE

0018 6.228.000 6.597.000 5.584.227

Subvenții de la bugetul de stat 4202 6.228.000 6.597.000 5.584.227
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 5002 193.568.660 157.201.950 116.648.965
Autorități publice și acțiuni externe 5102 25.736.000 22.551.000 14.152.699
CHELTUIELI CURENTE 5102.01 25.736.000 22.551.000 14.191.990
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5102.10 17.500.000 15.197.000 11.810.248
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5102.20 8.056.000 7.194.000 2.267.153
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5102.55 30.000 30.000 23.520
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 5102.59 150.000 130.000 91.069
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

5102.84 0 0 -39.291

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 5102.8501 0 0 -39.291
Autorități executive și legislative 510201 25.736.000 22.551.000 14.152.699
Autorități executive 51020103 25.736.000 22.551.000 14.152.699
Alte servicii publice generale 5402 4.040.300 3.318.840 2.355.254
CHELTUIELI CURENTE 5402.01 4.040.300 3.318.840 2.378.970
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5402.10 1.261.500 1.083.800 844.766
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5402.20 964.000 832.630 288.204
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5402.51 1.814.800 1.402.410 1.246.000

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

5410.84 0 0 -23.716

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 5408501 0 0 -23.716
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 540210 1.814.800 1.402.410 1.246.000
Alte servicii publice generale 540250 2.225.500 1.916.430 1.109.254
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 5502 3.909.000 3.140.070 1.818.392
CHELTUIELI CURENTE 5502.01 3.909.000 3.140.070 1.818.392
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5502.20 200.000 150.000 62.169
TITLUL III DOBÂNZI 5502.30 3.709.000 2.990.070 1.756.223

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI ALBA
PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2019

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean 
Alba  nr.  192/14  octombrie 2019



Apărare 6002 332.000 262.000 180.773
CHELTUIELI CURENTE 6002.01 332.000 262.000 180.773
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6002.20 332.000 262.000 180.773
Apărare națională 600202 332.000 262.000 180.773
Ordine publică și siguranță națională 6102 176.000 173.000 87.477
CHELTUIELI CURENTE 6102.01 176.000 173.000 87.477
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6102.20 176.000 173.000 87.477
Protecție civilă și protecție contra incendiilor (protecție civilă 
nonmilitară)

610205 176.000 173.000 87.477

ÎNVĂȚĂMÂNT 6502 11.242.260 5.622.230 5.092.392
CHELTUIELI CURENTE 6502.01 11.242.260 5.622.230 5.092.392
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6502.10 70.500 45.250 33.869
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6502.20 837.890 493.220 305.238
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6502.51 786.370 567.760 315.979

TITLU VII ALTE TRANSFERURI 6502.55 10.000 10.000 10.000
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6502.57 9.537.500 4.506.000 4.427.306
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6502.59 0 0 0
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

6502.84 0 0 0

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 6502.8501 0 0 0
Învățământ preșcolar și primar 650203 8.973.000 4.300.000 4.262.665
Învățământ primar 65020302 8.973.000 4.300.000 4.262.665
Învățământ  nedefinibil prin nivel 650207 2.259.260 1.312.230 819.727
Învățământ special 65020704 2.259.260 1.312.230 819.727
Alte cheltuieli în domeniul învățământului 650250 10.000 10.000 10.000
SĂNĂTATE 6602 2.200.000 1.693.000 1.184.482
CHELTUIELI CURENTE 6602.01 2.200.000 1.693.000 1.184.482
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602.51 2.200.000 1.693.000 1.184.482

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 660206 2.200.000 1.693.000 1.184.482
Spitale generale 66020601 2.200.000 1.693.000 1.184.482
Cultură, recreere și religie 6702 43.065.130 34.094.290 28.294.623
CHELTUIELI CURENTE 6702.01 43.065.130 34.094.290 28.308.873
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6702.10 1.915.000 1.502.000 1.339.924
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6702.20 1.981.800 1.734.800 737.043
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6702.51 16.309.330 12.968.490 9.769.660

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 3.727.000 3.183.000 1.828.939
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6702.59 19.132.000 14.706.000 14.633.307
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

6702.84 0 0 -14.250

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 6702.8501 0 0 -14.250
Servicii culturale 670203 12.508.130 9.931.790 7.867.896
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67020302 2.500.800 2.041.800 1.623.236
Muzee 67020303 7.144.850 5.704.890 4.174.460
Instituții publice de spectacole și concerte 67020304 2.862.480 2.185.100 2.070.200
Servicii recreative și sportive 670205 3.600.000 3.100.000 1.750.063
Sport 67020501 3.500.000 3.000.000 1.750.063
Tineret 67020502 100.000 100.000 0
Servicii religioase 670206 19.132.000 14.706.000 14.633.307
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 670250 7.825.000 6.356.500 4.043.357
Asigurări și asistență socială 6802 76.336.000 63.333.000 52.059.694
CHELTUIELI CURENTE 6802.01 76.336.000 63.333.000 52.194.060
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6802.10 48.700.000 39.285.000 36.005.405
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6802.20 26.000.000 22.173.000 15.479.901
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6802.57 986.000 1.355.000 324.484
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6802.59 650.000 520.000 384.270
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

6802.84 0 0 -134.366

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 6802.8501 0 0 -134.366
Asistență socială în caz de boli și invalidități 680205 43.982.000 36.326.000 29.878.787
Asistență socială în caz de invaliditate 68020502 43.982.000 36.326.000 29.878.787
Asistență sociala pentru familie și copii 680206 32.354.000 27.007.000 22.180.907
Protecția mediului 7402 2.136.900 1.894.800 1.122.212



CHELTUIELI CURENTE 7402.01 2.136.900 1.894.800 1.122.212
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7402.20 2.136.900 1.894.800 1.122.212
Reducerea și controlul poluării 740203 96.300 94.800 14.844
Salubritate și gestiunea deșeurilor 740205 2.040.600 1.800.000 1.107.368
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74020502 2.040.600 1.800.000 1.107.368
Transporturi 8402 24.075.070 20.859.720 10.145.267
CHELTUIELI CURENTE 8402.01 18.075.070 16.559.720 6.779.858
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 8402.20 18.075.070 16.559.720 6.779.858
OPERAȚIUNI FINANCIARE 8402.79 6.000.000 4.300.000 3.365.989
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 8402.81 6.000.000 4.300.000 3.365.989
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

8402.84 0 0 -580

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 8402.8501 0 0 -580
Transport rutier 840203 23.937.070 20.721.720 10.078.317
Drumuri și poduri 84020301 23.937.070 20.721.720 10.078.317
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 840250 138.000 138.000 66.950
Alte acțiuni economice 8702 320.000 260.000 155.700
CHELTUIELI CURENTE 8702.01 320.000 260.000 155.700
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 8702.20 200.000 140.000 35.700
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8702.51 120.000 120.000 120.000

Turism 870204 200.000 140.000 35.700
Alte acțiuni economice 870250 120.000 120.000 120.000
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 0 0 38.780.127

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 000102 45.314.970 24.962.300 35.398.825
VENITURI CURENTE 0002 15.651.600 8.385.080 2.894.977
VENITURI NEFISCALE 0012 15.651.600 8.385.080 2.894.977
C2.  VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 0014 15.651.600 8.385.080 2.894.977
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 3702 15.651.600 8.385.080 2.894.977
Vărsăminte din secțiunea de funcționare 370204 15.651.600 8.385.080 2.894.977
VENITURI DIN CAPITAL 0015 0 0 6.790
Venituri din valorificarea unor bunuri 3902 0 0 6.790
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 390201 0 0 6.790
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate 4002 0 0 22.500.000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru  finanțarea 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214 0 0 22.500.000

IV.  SUBVENȚII 0017 15.173.620 8.980.000 7.918.841

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE

0018 15.173.620 8.980.000 7.918.841

Subvenții de la bugetul de stat 42.02 15.173.620 8.980.000 7.918.841
Alte sume primite de la UE 46.02 554.500 554.500 554.485
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și 
prefinanțări aferente cadrului financiar

48.02 13.935.250 7.042.720 1.523.732

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 5002 164.093.690 126.037.870 31.175.618
Autorități publice și acțiuni externe 5102 21.434.600 17.776.600 6.972.484
CHELTUIELI DE CAPITAL 5102.70 21.434.600 17.776.600 6.972.484
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5102.71 21.434.600 17.776.600 6.972.484
Autorități executive și legislative 510201 21.434.600 17.776.600 6.972.484
Autorități executive 51020103 21.434.600 17.776.600 6.972.484
Alte servicii publice generale 5402 459.750 456.750 180.316
CHELTUIELI CURENTE 5402.01 71.000 68.000 60.000
TITLUL VI TRANSFERURI ÎINTRE UNITĂȚI ALE 5402.51 71.000 68.000 60.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 5402.70 388.750 388.750 120.316
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5402.71 388.750 388.750 120.316
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 540210 71.000 68.000 60.000
Alte servicii publice generale 540250 388.750 388.750 120.316
Apărare 6002 169.000 169.000 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 6002.70 169.000 169.000 0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6002.71 169.000 169.000 0
Apărare națională 600202 169.000 169.000 0
ÎNVĂȚĂMÂNT 6502 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 6502.70 0 0 0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6502.71 0 0 0
Învățământ  nedefinibil prin nivel 650207 0 0 0



Învățământ special 65020704 0 0 0
Sănătate 6602 25.915.350 19.552.120 6.088.793
CHELTUIELI CURENTE 6602.01 25.915.350 19.552.120 6.088.793
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602.51 25.654.350 19.291.120 6.088.593

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE 
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6602.58 261.000 261.000 200

CHELTUIELI DE CAPITAL 6602.70 0 0 0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6602.71 0 0 0
Servicii  medicale în unități sanitare cu paturi 660206 25.915.350 19.552.120 6.088.793
Spitale generale 66020601 25.915.350 19.552.120 6.088.793
Cultură, recreere și religie 6702 21.810.250 15.068.730 3.255.144
CHELTUIELI CURENTE 6702.01 3.110.750 3.056.230 1.316.673
TITLUL VI TRANSFERURI ÎINTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6702.51 3.110.750 3.056.230 1.316.673

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 6702.70 18.699.500 12.012.500 2.134.860
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6702.71 18.699.500 12.012.500 2.134.860
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI 6702.84 0 0 -196.389
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 6702.8501 0 0 -196.389
Servicii culturale 670203 2.467.750 2.413.230 1.285.593
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67020302 25.000 25.000 23.920
Muzee 67020303 1.053.230 1.053.230 96.673
Instituții publice de spectacole și concerte 67020304 1.389.520 1.335.000 1.165.000
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 67020312 0 0 0
Servicii recreative și sportive 670205 13.454.000 10.000.000 2.110.941
Sport 67020501 13.454.000 10.000.000 2.110.941
Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei 670250 5.888.500 2.655.500 -141.390
Asigurări și asistență socială 6802 7.379.260 6.319.720 354.986
CHELTUIELI CURENTE 6802.01 2.333.000 1.846.000 295.236
TITLU X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE 
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6802.58 2.333.000 1.846.000 295.236

CHELTUIELI DE CAPITAL 6802.70 5.046.260 4.473.720 59.750
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6802.71 5.046.260 4.473.720 59.750
Asistență socială în caz de boli și invalidități 680205 5.390.540 4.818.000 86.200
Asistență socială în caz de invaliditate 68020502 5.390.540 4.818.000 86.200
Asistență socială pentru familie și copii 680206 1.988.720 1.501.720 268.786
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 7002 14.508.100 10.708.100 5.478.981
CHELTUIELI CURENTE 7002.01 958.100 958.100 0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7002.55 958.100 958.100 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 7002.70 13.550.000 9.750.000 5.478.981
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7002.71 13.000.000 9.200.000 5.478.981
TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE 7002.72 550.000 550.000 0
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice 700205 958.100 958.100 0
Alimentare cu apă 70020501 958.100 958.100 0
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltarii 
comunale

700250 13.550.000 9.750.000 5.478.981

Protecția mediului 7402 452.110 367.110 88.716
CHELTUIELI CURENTE 7402.01 153.000 153.000 88.416
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN 7402.56 0 0 0
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE 
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

7402.58 153.000 153.000 88.416

CHELTUIELI DE CAPITAL 7402.70 299.110 214.110 300
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7402.71 299.110 214.110 300
Reducerea și controlul poluării 740203 132.410 132.410 300
Salubritate și gestiunea deșeurilor 740205 319.700 234.700 88.416
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74020502 319.700 234.700 88.416
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă 8002 0 0 0
CHELTUIELI CURENTE 8002.01 0 0 0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8002.55 0 0 0
Acțiuni generale economice și comerciale 800201 0 0 0
Programe de dezvoltare regională  și socială 80020110 0 0 0
Transporturi 8402 71.965.270 55.619.740 8.756.198
CHELTUIELI CURENTE 8002.01 41.045.170 30.030.310 2.871.555
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE 8402.58 41.045.170 30.030.310 2.871.555



CHELTUIELI DE CAPITAL 8402.70 27.920.100 23.389.430 4.073.144
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8402.71 26.992.100 22.461.430 3.145.144
TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE 8402.72 928.000 928.000 928.000
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 8402.81 3.000.000 2.200.000 1.867.465
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI 8402.84 0 0 -55.966
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 8402.8501 0 0 -55.966
Transport rutier 840203 71.965.270 55.619.740 8.756.198
Drumuri și poduri 84020301 71.965.270 55.619.740 8.756.198
Alte acțiuni economice 8702 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 8702.70 0 0 0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8702.71 0 0 0
Turism 870204 0 0 0
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 -118.778.720 -101.075.570 4.223.207

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL AVIZAT

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU



lei

DENUMIRE Cod 
indicator

Prevederi         
anuale

Prevederi 
trimestriale 

cumulate

Execuţie la 
30.09.2019

TOTAL VENITURI ALE SECȚIUNII DE
DEZVOLTARE 000108 11.000,00 11.000,00 2.176,00
I.  VENITURI CURENTE 0 0,00 0,00 0,00
C.VENITURI NEFISCALE 0 0,00 0,00 0,00
C2.  VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 00 0,00 0,00 0,00
Transferuri voluntare, altele decât 
subvențiile 3708 0,00 0,00 0,00
Sume primite de la administrațiile locale în 
cadrul unor programe cu finanțare 
nerambursabilă 370806 0,00 0,00 0,00
IV. SUBVENȚII 1.650,00 1.650,00 336,00
Subvenții de la alte nivele ale administrției 
publice 0018 1.650,00 1.650,00 336,00
Subvenții de la bugetul de stat 4208 1.650,00 1.650,00 336,00
Cofinanțare publică acordată în cadrul 
mecanismului SEE 420860 1.650,00 1.650,00 336,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul 
plăților efectuate și prefinanțări aferente 
cadrului financiar 2014-2020 4808 9.350,00 9.350,00 1.840,00
Mecanismele financiare Spațiul Economic 
European și Norvegian 2014-2021 480831 9.350,00 9.350,00 1.840,00
TOTAL CHELTUIELI 5008 11.000,00 11.000,00 2.176,00
Cheltuieli curente 08.01 11.000,00 11.000,00 2.176,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 08.55 0,00 0,00 0,00
Transferuri interne 08.5501 0,00 0,00 0,00
Programe comunitare 08.550107 0,00 0,00 0,00
Titlul X Proiecte cu finanțare din FEN 
aferente cadrului financiar 2014-2020 08.58 11.000,00 11.000,00 2.176,00
Mecanismele financiare Spatiul Economic 
European si Norvegian 2014-2021 08.5831 11.000,00 11.000,00 2.176,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL 
CULTURALE 6308 11.000,00 11.000,00 2.176,00
Învățământ 6508 11.000,00 11.000,00 2.176,00
CHELTUIELI CURENTE 6508.01 11.000,00 11.000,00 2.176,00
Titlul X Proiecte cu finanțare din FEN 
aferente cadrului financiar 2014-2020 6508.58 11.000,00 11.000,00 2.176,00
Învățământ nedefinibil prin nivel

650807 11.000,00 11.000,00 2.176,00
Învatamant special

65080704 11.000,00 11.000,00 2.176,00

                               PREŞEDINTE,
                                Ion DUMITREL

Vasile BUMBU

Anexa nr. 2 l a Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Alba 
nr. 192/14 octombrie 2019

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PENTRU 
TRIMESTRUL III AL ANULUI 2019

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,



lei

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 000110 229.972.690 176.654.250 156.581.160

I.  VENITURI CURENTE 0010 139.297.270 105.457.510 91.955.984
C.VENITURI NEFISCALE 0012 139.297.270 105.457.510 91.955.984
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 200.000 145.000 142.677
Venituri din proprietate 3010 200.000 145.000 142.677
Venituri din concesiuni și închirieri 301005 200.000 145.000 142.677
C2.  VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 0014 139.097.270 105.312.510 91.813.307
Venituri din prestări de servicii și alte activități 3310 139.019.980 105.205.220 91.756.022
Venituri din cercetare 331020 304.400 219.900 210.552
Venituri din contractele încheiate cu casele de 
asigurări sociale de sănătate

331021 101.541.440 77.168.990 66.994.573

Venituri din contract. încheiate cu direcțiile de 
sănătate publică alocate de la bugetul de stat

331030 29.994.050 22.345.710 20.149.665

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de 
sănătate publică alocate din venituri proprii ale 
Ministerului Sănătății

331031 90.000 77.000 28.414

Venituri din contractele încheiate cu institutele de 
medicină din sume alocate de la bugetul de stat

331032 2.521.060 1.904.960 1.514.684

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 331050 4.569.030 3.488.660 2.858.134
Diverse venituri 3610 102.290 102.290 52.285
Alte venituri 361050 102.290 102.290 52.285
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 3710 -25.000 5.000 5.000
Donații și sponsorizări 371001 5.000 5.000 5.000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea 
secțiunii de dezvoltare a bugetului local

371003 -30.000 0 0

OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 814.080 801.080 716.183
Operațiuni financiare 4010 814.080 801.080 716.183
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru 
efectuarea de cheltuieli

401015 814.080 801.080 716.183

Sume din excedentul anului precedent pentru 
acoperirea golurilor temporare de casă

411006 0 0 0

IV.  SUBVENȚII 17 89.861.340 70.395.660 63.908.993
 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMNISTRAȚIEI PUBLICE

18 89.861.340 70.395.660 63.908.993

Subvenții de la alte administrații 4310 89.861.340 70.395.660 63.908.993
Subvenții pentru instituții publice 431009 18.244.130 14.490.900 11.135.660
Subvenții din bug local ptr finanțarea cheltuielilor 
curente din domeniul sănătății

431010 2.200.000 1.693.000 1.184.482

Subvenții din bugetul Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate pentru acoperiarea 

431033 69.417.210 54.211.760 51.588.851

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 
FUNCȚIONARE

4910 229.972.690 176.654.250 154.564.151

Alte servicii publice generale 5410 1.957.390 1.532.000 1.242.131
CHELTUIELI CURENTE 541001 1.957.390 1.532.000 1.254.210
Titlul I Cheltuieli de personal 5410.10 1.659.590 1.263.700 1.127.946
Titlul II Bunuri și servicii 5410.20 297.800 268.300 126.264

Anexa nr. 3 l a Proiectul de hotărâre a Consiliului 
Judeţean Alba  nr.  192/14 octombrie 2019

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE 
INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2019

DENUMIRE Cod 
indicator Prevederi anuale

Prevederi 
trimestriale 

cumulate

Execuţie la 
30.09.2019



Titlul XIX Plati efectuate în anii anteriori și încasați în 
anul curent

541085 0 0 -12.079

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 541010 1.957.390 1.532.000 1.242.131

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 5510 8.000 8.000 1.282

CHELTUIELI CURENTE 5510.01 8.000 8.000 1.282
Titlul II Bunuri și servicii 5510.20 3.000 3.000 587
Titlul III Dobânzi 5510.30 5.000 5.000 695
Sănătate 6610 208.511.800 159.685.360 142.332.806
CHELTUIELI CURENTE   6610.01 208.718.600 159.892.160 142.548.251
Titlul I Cheltuieli de personal   6610.10 145.311.610 109.414.430 105.669.879
Titlul II Bunuri și servicii   6610.20 62.959.190 50.071.730 36.537.876
Titlul X Alte cheltuieli   6610.59 447.800 406.000 340.496
OPERAȚIUNI FINANCIARE 6610.79 100.000 100.000 91.347
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 6610.81 100.000 100.000 91.347
Titlul XIX Plăți efectuate în anii anteriori și încasați în 
anul curent

6610.85 -306.800 -306.800 -306.792

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 661006 208.511.800 159.685.360 142.332.806
Spitale generale 66100601 208.511.800 159.685.360 142.332.806
Cultură, recreere și religie 6710 18.091.500 14.153.890 10.191.420
CHELTUIELI CURENTE   6710.01 18.097.900 14.160.290 10.214.061
Titlul I Cheltuieli de personal   6710.10 9.629.630 7.518.540 6.642.185
Titlul II Bunuri și servicii   6710.20 8.394.270 6.554.750 3.534.343
Titlu X Alte cheltuieli 67.10.59 74.000 87.000 37.533
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

  6710.84 -6.400 -6.400 -22.641

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 
curent

67108501 -6.400 -6.400 -22.641

Servicii culturale 671003 11.379.620 6.392.770 6.573.337
  Muzee 67100303 8.612.620 4.683.720 4.672.759
  Instituții publice de spectacole și concerte 67100304 2.767.000 1.709.050 1.900.578
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 671050 6.137.000 3.429.500 3.618.083
Alte acțiuni economice 8710 1.404.000 1.275.000 796.512
CHELTUIELI CURENTE   8710.01 1.404.000 1.275.000 796.512
Titlul I Cheltuieli de personal   8710.10 520.000 395.000 344.565
Titlul II Bunuri și servicii   8710.20 884.000 880.000 451.947
Alte acțiuni economice 871050 1.404.000 1.275.000 796.512
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 0 0 2.017.009
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 000110 39.490.810 33.040.060 8.029.271

Venituri nefiscale 0012 30.000 0 0
 Vânzari de bunuri și servicii 0014 30.000 0 0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 3710 30.000 0 0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare 371004 30.000 0 0
 Venituri din capital 0015 7.820 7.820 8.212
Venituri din valorificarea unor bunuri 3910 7.820 7.820 8.212
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor
publice

391001 0 0 336

Alte venituri din valorificarea unor bunuri 391050 7.820 7.820 7.876
OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 137.900 137.900 422.531
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 4010 137.900 137.900 422.531
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru
efectuarea de cheltuieli

401015 137.900 137.900 135.622

Sume primite in cadrul mecanismului decontarii
cererilor de plata

401016 0 0 286.909

 Subvenții : 0017 30.160.820 23.740.070 7.467.012
Subvenții de la bugetul de stat 4210 1.324.720 1.324.720 1.746
Subventii de la bugetul de stat 421070 1.324.720 1.324.720 1.746



 Subvenții de la alte administrații 4310 28.836.100 22.415.350 7.465.266
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea

cheltuielilor de capital din domeniul sănătății
431014 18.202.350 16.753.120 3.550.593

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
finantarea investitiilor in sanatate

431016 7.452.000 2.538.000 2.538.000

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății
către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în
sănătate

431017 0 0 0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății
către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii
medicale și echip de comunicații în urgența în sănătate

43101701 0 0 0

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii
de dezvoltare

431019 3.181.750 3.124.230 1.376.673

Alte sume primite de la UE 4610 492.620 492.620 0
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru
programele operaționale finanțate din cadrul financiar
2014-2020

461004 492.620 492.620 0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților 
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 
2014-2020

4810 8.661.650 8.661.650 131.516

Fondul European de Dezvoltare Regională 481001 8.661.650 8.661.650 131.516
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48100101 8.399.210 8.399.210 3.003

Sume primite în contul plăților efectuate în anii 
anteriori

48100102 262.440 262.440 128.513

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 4910 39.490.810 33.040.060 7.692.793

Alte servicii publice generale 5410 71.000 68.000 59.935
CHELTUIELI DE CAPITAL 5410.70 71.000 68.000 59.935
Titlul XII Active nefinanciare 5410.71 71.000 68.000 59.935
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 541010 71.000 68.000 59.935

Sănătate 6610 36.309.060 29.915.830 6.336.148
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6610.58 11.972.750 11.429.520 425.169

CHELTUIELI DE CAPITAL 6610.70 24.336.310 18.486.310 5.910.979
Titlul XII Active nefinanciare 6610.71 24.336.310 18.486.310 5.910.979
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 661006 36.309.060 29.915.830 6.336.148
Spitale generale 66100601 36.309.060 29.915.830 6.336.148

Cultură, recreere și religie 6710 3.110.750 3.056.230 1.296.710
CHELTUIELI DE CAPITAL   6710.70 3.110.750 3.056.230 1.296.710
Titlul XII Active nefinanciare 6710.71 3.110.750 3.056.230 1.296.710
Servicii culturale 671003 2.442.750 2.388.230 1.243.492
  Muzee 67100303 1.053.230 1.053.230 93.192
  Instituții publice de spectacole și concerte 67100304 1.389.520 1.335.000 1.150.300

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 671050 668.000 668.000 53.218

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 0 0 336.478

                               PREŞEDINTE,
                                Ion DUMITREL

SECRETAR GENERAL,
AVIZAT,

Vasile BUMBU



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE  
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind preluarea cotei de  1/2 părți asupra unui bun imobil - teren  

situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public  
al Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului Local al municipiului Aiud,  

în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 
 
 

 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2019; 

 Luând în dezbatere: 
- referatul de  apr obare a pr oiectului de hotărâre privind preluarea cotei de  1/2 părți 

asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al 
Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului Local al municipiului Aiud, în domeniul 
public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- raportul  nr. 22182 din 14  octombrie  2019 al Comisiei de inventariere a bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;  

Ţinând cont de prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Județean Alba  n r. 141/2019  privind încuviințarea cererii 

adresate Consiliului local al municipiului Aiud, pentru transmiterea cotei de  1/2  părți asupra 
unui bun i mobil - teren s ituat adm inistrativ î n m unicipiul A iud, di n dom eniul publ ic al  
Municipiului Aiud și din administrarea C onsiliului L ocal a l m unicipiului A iud , în dom eniul 
public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Aiud  nr. 174/2019  privind t ransmiterea 
cotei de 1/2  părți asupra bunului teren intravilan în suprafață de 2335 mp, înscris în CF nr. 
92561 Aiud, situat administrativ în municipiul Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7, județul Alba din 
domeniul public al municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud 
în domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea 
edificării în comun a sediului „Centrului Multicultural Liviu Rebreanu Aiud”;  

Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 286  alin. 3,  art. 289  alin. 2 și art. 294 alin. 3 și alin. 5 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - art. 863 di n Legii n r. 287/ 2009 ( Noul C od Civil), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 al in. 1 şi alin. 3 , art. 196 a lin. 1 l it. a și art. 243 a lin. 1 lit. a d in 

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

HOTĂRÂRE  
 
 

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

Art. 2.  Se aprobă cuprinderea imobilului, identificat la art. 1  din prezenta hotărâre, în 
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Județului Alba și înregistrarea la 
poziţia cu nr. crt. 229, având datele de identificare prevăzute în anexa - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 3. Predarea-preluarea imobilului descris la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat 



între părțile interesate.  
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

Direcţia de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
                                                            Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 
                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 193 
Alba Iulia, 14 octombrie 2019 
 

Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 al in. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182  alin. 4  
coroborat cu art. 125 al in. 1 l it. a și lit. b, art. 136 alin. 3 l it. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia d e s pecialitate n r. 2  Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului   



Anexa la Proiectul de Hotărâre a  
Consiliului Județean Alba nr. nr. 193 din 14  octombrie  2019 

 
 

Datele de identificare  
            a bunului imobil care se cuprind la pozițiile cu nr. crt. 229 în 

 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Judeţului Alba 
 

Secţiunea  I 
Bunuri imobile 

Nr. 
crt. 

Codul  
de  

clasificare 

Denumirea  
bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia 
juridică actuală 

Denumire act 
proprietate sau 

alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
229 1.6.2. Teren neîmprejmuit Imobil situat administrativ în municipiul Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7,  

județul Alba înscris în CF 92.561 Aiud compus din: 
- teren în suprafaţă de 2.335 mp înscris în CF 92.561 Aiud 
Cota actuală de proprietate este de 1/2  în  favoarea Județului Alba. 
Vecinătăți:  
Sud:  
Nord:  
Est:  
Vest:  

2019 201.095,80  Domeniul public 
al Județului Alba  
în cota de ½  
conform HCJ 
Alba nr. 
141/2019, a 
HCL Aiud nr. 
174/2019 și a 
HCJ Alba nr. … 

 
Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba: 

 
   Preşedinte:                Secretarul judeţului:            Membri: 
   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN  
 

                Marian Florin AITAI  
 
                Ioan BODEA  
 

               Liliana NEGRUȚ 
   Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG 
 
                                                                     Andreea Maria BABIN



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 22229/14 octombrie 2019 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind preluarea cotei de  1/2 părți asupra unui bun imobil - 

teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public  
al Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud,  

în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează atât preluarea cotei de  1/2 părți asupra 

bunului imobil - teren intravilan în suprafață de 2335 mp înscris în CF nr. 92561 Aiud situat 
administrativ în municipiul Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7, din domeniul public al Municipiului 
Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul public al Județului 
Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea edificării în comun a sediului 
„Centrului Multicultural Liviu Rebreanu Aiud” cât și completarea Inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al Județului Alba cu poziția având nr. crt. 229. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 

Prin hotărârea nr. 141/2019, Consiliului Județean Alba a încuviințat cererea adresată 
Consiliului local al municipiului Aiud, pentru transmiterea cotei de  1/2  părți asupra unui bun 
imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al Municipiului Aiud 
și din administrarea Consiliului Local al municipiului Aiud, în domeniul public al Județului Alba 
și în administrarea Consiliului Județean Alba, iar prin  hotărârii nr. 174/2019  Consiliul local  al 
municipiului Aiud  a aprobat transmiterea cotei de 1/2 părți asupra terenului  intravilan în 
suprafață de 2335 mp, înscris în CF nr. 92561 Aiud, situat administrativ în municipiul Aiud, str. 
Iuliu Maniu, nr. 7, județul Alba, din domeniul public al municipiului Aiud și din administrarea 
Consiliului local al municipiului Aiud în domeniul public al Județului Alba și administrarea 
Consiliului Județean Alba, în vederea edificării în comun a sediului „Centrului Multicultural 
Liviu Rebreanu Aiud”;  

  
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
 - art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 286  alin. 3,  art. 289  alin. 2 și art. 294 alin. 3 și alin. 5 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - art. 863 di n Legii n r. 287/ 2009 ( Noul C od Civil), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 



IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
- raportul nr. 22182 din 14  octombrie  2019 al Comisiei de inventariere a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;  
 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 141/2019  privind încuviințarea cererii 
adresate Consiliului local al municipiului Aiud, pentru transmiterea cotei de  ½  părți asupra 
unui bun i mobil - teren s ituat adm inistrativ î n m unicipiul A iud, di n dom eniul publ ic al  
Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului Local al municipiului Aiud , în domeniul 
public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Aiud  nr. 174/2019  privind transmiterea 
cotei de ½ părți asupra bunului teren intravilan în suprafață de 2335 mp, înscris în CF nr. 
92561 Aiud, situat administrativ în municipiul Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7, județul Alba din 
domeniul public al municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud 
în domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea 
edificării în comun a sediului „Centrului Multicultural Liviu Rebreanu Aiud”;  

 
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 
 
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 
 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  193 din 14 octombrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/ 2019 pr ivind Codul adm inistrativ şi ale Legii n r. 24/ 2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 

 PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 22230/14 octombrie 2019 
 

 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 
PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind preluarea cotei de  1/2 părți asupra unui bun imobil - teren  
situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public  

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

 
 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 17 octombrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 24 octombrie  2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 193/14 octombrie 2019 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind preluarea cotei de  ½  părți 
asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al 
Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul 
public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- raportul  nr. 22182 din 14  octombrie  2019 al Comisiei de inventariere a bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;  

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. …../14 octombrie 2019 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind preluarea cotei de  1/2 părți asupra unui  

bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public  
al Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud,  

în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba  
 

În vederea edificării în comun, în cote părți egale de către Consiliul Județean Alba și 
Consiliul local al municipiului Aiud, a sediului „Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud”,  
Consiliul local al municipiului Aiud a identificat imobilul - teren situat administrativ în 
municipiul Aiud,  înscris în CF nr. 92561 Aiud, în suprafaţă totală de 2.335 mp, situat 
administrativ în municipiul Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7, teren adecvat construirii sediului 
Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud.  

Conform prevederilor art. 294  alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de 
pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea 
consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al 
municipiului, după caz.”, iar art. 294 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
„Cererile prevăzute la alin. (1)-(3) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a 
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.” 

Pentru realizarea acestui parteneriat imobilul – teren, unde urmează să se construiască 
sediul Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud, conform legislației în vigoare, trebuie să fie în 
proprietatea celor două unități administrativ teritoriale, în părți egale.  

În temeiul art. 289 al in. 2 di n O .U.G. nr . 57/ 2019  pr ivind C odul ad ministrativ care 
prevede „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-
teritoriale se întocmeşte şi se actualizează de către o comisie special constituită, condusă de 
autoritatea executivă ori de o altă persoană împuternicită să exercite atribuţiile respective, după 
caz” bunul imobil, identificat mai sus, dobândit în proprietatea Județului Alba ca bun aparținând  
domeniului public, conform prevederilor art. 863  din L egea nr . 287/ 2009 ( Noul C od C ivil), 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie cuprins în Inventarul bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba, la pozițiile având nr. crt.  229. 
 Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1), 
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului 
Județean Alba se va prelua cota de ½ părți din terenul înscris în CF nr. 92561 Aiud și se va 
completa Inventarul bun urilor c are alcătuiesc domeniului public al Județului Alba cu poziția 
având nr. crt. 229. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ioan BODEA 

 
 
 

 
    

Şef serviciu, 
Paul Silviu TODORAN 
 
 
 
 

 
Întocmit, Radu Octavian NEAG 







ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

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 
 

 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2019; 
 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind includerea unor bunuri în 
Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către 
Societatea APA–CTTA  S.A. Alba; 

- solicitarea Asociaţiei APA ALBA nr. 261/19 iunie 2019, înregistrată la registratura 
Consiliului Județean Alba cu nr. 13270/26 iunie 2019; 

- solicitarea Asociaţiei APA ALBA nr. 260/19 iunie 2019, înregistrată la registratura 
Consiliului Județean Alba cu nr. 13271/26 iunie 2019; 

- solicitarea Asociaţiei APA ALBA nr. 266/19 iunie 2019, înregistrată la registratura 
Consiliului Județean Alba cu nr. 13272/26 iunie 2019; 

- solicitarea Asociaţiei APA ALBA nr. 323/29 august 2019, înregistrată la registratura 
Consiliului Județean Alba cu nr. 19598/13 septembrie 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. 
Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. c şi  lit. d, alin. 4 lit. b, art. 354- art. 357 şi art. 362 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare);  
 - Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în 
contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale; 

- Ordinului nr. 2861/2009 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii; 

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 

 
Art. 1. Se aprobă includerea în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba, a 

bunurilor achiziţionate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba din Fondul de Întreţinere, 
Înlocuire și Dezvoltare, cuprinse în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă concesionarea către Societatea APA-CTTA S.A. Alba a bunurilor 
menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre, pe durata Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008. 



Art. 3.  Anexa nr. 2 a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008 se modifică în mod corespunzător, prin 
închierea de Act Adiţional la contract. 

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

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al 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”, Societăţii APA–CTTA S.A Alba,  
Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției 
dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
                         Avizat pentru legalitate 
             PREŞEDINTE,         SECRETAR GENERAL                    

              Ion DUMITREL          Vasile BUMBU 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 194 
Alba Iulia, 14 octombrie 2019 

Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului 



Anexa  la Proiectul de hotărâre a 
Consiliului Județean Alba nr.  194  din 14 octombrie 2019 

 
 

LISTA 
cu bunurile achiziționate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba 

din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare care vor fi cuprinse în 
Inventarul proprietății private a Județului Alba 

 
 
 

 

Nr. 
crt. I Denumirea mijlocului fix U.M. Cantitatea Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 
inventar 

(lei) 
1. Licenţă Windows 10pro+sistem rpc Buc. 1 3.150,00 3.150,00 
2. Ultrabook ASUS + geantă laptop Buc. 1 6.537,82 6.537,82 

3. Calculator INTEL 
mouse+tastatură+win PRO Buc. 1 4.963,75 4.963,75 

4. Ultra book ASUS 15,6” Intel 
CORE I 7 Buc. 1 6.500,00 6.500,00 

5. Combinezon antichimic Buc. 7 15.176,00 106.232,00 
6. Placă compactoare reversibilă 

VDR525HENTC Buc. 1 33.360,00 33.360,00 
7. Pompă de ape reziduale Set. 1 19.265,96 19.265,96 
8. Dispozitiv de găurit sub presiune 

TONISCO B 30 Buc. 1 75.695,13 75.695,13 
9. Autoutilitară DACIA DOKER 

LAUREAT DCI Buc. 2 65.966,38 131.932,76 
 TOTAL MIJLOACE FIXE 387.637,42 

Nr. 
crt. 

II Denumirea obiectului de 
inventar U.M. Cantitatea Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 
inventar 

(lei) 

1. Pompă sumersibilă ape murdare 
110w Buc. 1 500,00 500,00 

 TOTAL OBIECTE DE INVENTAR 500,00 
 
 
 

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Judeţului 
Alba: 

 
 

  Preşedinte:   Secretar general,  Membri:   
 Ion DUMITREL   Vasile BUMBU 

         Voichița Maria COMAN  
       

                 Marian Florin AITAI  
 
                 Ioan BODEA  
 
                 Liliana NEGRUȚ  

 
    
Secretari ai comisiei: Andreea Maria BABIN 
                                     Radu Octavian NEAG 
 



JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  22241 /14 octombrie 2019 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private 

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

 
 

I. Expunere de motive 
 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează includerea unor bunuri în Inventarul 
proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–
CTTA  S.A. Alba.  

Consiliul Judeţean Alba a delegat gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de 
canalizare către Societatea APA CTTA SA, prin contractul nr. 1969-12770/2008. Operatorul 
regional SC APA CTTA SA are în concesiune mai multe bunuri aparţinând domeniului public şi 
privat al Judeţului Alba. 

Conform Capitolului II- Bunurile Concesiunii al Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APA CTTA S.A. nr. 1969-
12770/2008 -„Dispoziţii generale”, bunurile înseamnă mijloacele fixe, dobândite sau construite 
de Operator cu scopul furnizării serviciilor menţionate. Mijloacele fixe achiziţionate, după natura 
lor, fac parte din categoria bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului Alba, iar după 
uz, trebuie concesionate Operatorului regional de apă, S.C. APA-CTTA S.A. 

Societatea APA-CTTA S.A. a achiziţionat din Fondul de Întreținere, Înlocuire și 
Dezvoltare mai multe bunuri din categoria mijloacelor fixe şi obiecte de inventar, care vor fi 
incluse în Inventarul prorpietăţii private a Judeţului Alba şi concesionate operatorului. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Operatorul regional al Serviciului de alimentare cu apă potabilă a județului Alba, S.C. 

APA-CTTA S.A. Alba, are în concesiune, ca titular al Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1969-12770/2008, bunuri aparținând 
domeniului privat al Județului Alba. 

Conform Capitolului II- Finanţarea Lucrărilor (investiţiilor) din Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008 – 
„Dispoziţii speciale- partea comună”, dividendele şi redevenţa plătite de Operator trebuie 
returnate acestuia pentru a alimenta Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (denumit fond 
IID). Pentru a scurta mecanismul de circulaţie al fondurilor şi pentru a asigura eficientizarea 
procesului de rambursare a împrumuturilor şi realizarea de investiţii din surse proprii, Consiliul 
Judeţean Alba în calitate de Autoritate Delegantă este de acord ca întregul profit de distribuit 
după deducerea sumelor alocate la rezerve conform prevederilor legale, să fie direct vărsate în 
fondul IID. 

 
III. Reglementări anterioare 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială  APA–CTTA S.A. Alba; 
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 1969-12770/2008. 
 

 IV. Baza legală 
- art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare);  



 - art. 173 alin. 1 lit. c şi  lit. d, alin. 4 lit. b, art. 354-art. 357 şi art. 362 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în 
contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale; 

- Ordinului nr. 2861/2009 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii; 

 
 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
O.U.G. 57/2019 privind codul administrativ; 
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 1969-12770/2008. 
 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.   194 din 14 octombrie 
2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA          APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN             Ion DUMITREL 
SECRETAR           
Nr.  22243/14 octombrie 2019 
 

 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 
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 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 17 octombrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 24 octombrie 2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 194/14 octombrie 2019 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind includerea unor bunuri în 
Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către 
Societatea APA–CTTA  S.A. Alba; 

- solicitarea nr. 261/19.06.2019 a Asociaţiei APA ALBA, înregistrată la registratura 
Consiliul Judeţean Alba cu nr. 13270/26 iunie 2019; 

- solicitarea nr. 260/19 iunie 2019 a Asociaţiei APA ALBA, înregistrată la registratura 
Consiliul Judeţean Alba cu nr. 13271/26 iunie 2019; 

- solicitarea nr. 266/19 iunie 2019 a Asociaţiei APA ALBA, înregistrată la registratura 
Consiliul Judeţean Alba cu nr. 13272/26 iunie 2019; 

- solicitarea nr. 323/29 august 2019 a Asociaţiei APA ALBA, înregistrată la registratura 
Consiliul Judeţean Alba cu nr. 19598/13 septembrie 2019; 

 
 Cu deosebită consideraţiune, 

 
 

 SECRETAR  GENERAL  
VASILE BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr.  …. din 14 octombrie 2019 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a 
Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba 

 
 
 

Conform prevederilor art. 173 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
consiliul judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean, privind inclusiv serviciile publice de alimentare 
cu apă şi de canalizare. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea 
economico-socială a judeţului. 

Consiliul Judeţean Alba a delegat gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de 
canalizare către Societatea Comercială APA CTTA SA prin contractul nr. 1969-12770/2008. 
Operatorul regional SC APA CTTA SA are în concesiune mai multe bunuri aparţinând 
domeniului public şi privat al Judeţului Alba. 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA transmite prin adresele nr. 
261/19.06.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 13270/26.06.2019, nr. 
260/19.06.2019 înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 13271/26.06.2019, nr. 
266/19.06.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 13272/26.06.2019 şi nr. 
323/29.08.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 19598/13.09.2019  că Societatea 
Comercială APA-CTTA S.A. a achiziţionat din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare 
bunuri din categoria mijloacelor fixe şi obiecte de inventar, şi anume: 

 Licenţă Windows 10pro+sistem rpc, 1 buc. în valoare de 3.150,00 lei; 
 Ultrabook ASUS + geantă laptop, 1 buc. in valoare de 6.537,82 lei; 
 Calculator INTEL mouse+tastatură+win PRO, 1 buc. în valoare de 4.963,75 lei; 
 Ultra book ASUS 15,6” Intel CORE I 7, 1 buc. în valoare de 6.500,00 lei; 
 Combinezon antichimic, 7 buc in valoare de 15.176,00 lei fiecare; 
 Placă compactoare reversibilă VDR525HENTC, 1 buc. în valoare de 33.360,00 lei; 
 Pompă de ape reziduale, 1 set în valoare de 19.265,96 lei; 
 Dispozitiv de găurit sub presiune TONISCO B 30, 1 buc. în valoare de 75.695,13 lei; 
 Autoutilitară DACIA DOKER LAUREAT DCI, 2 buc în valoare de 65.966,38 lei fiecare; 
 Pompă sumersibilă ape murdare 110w ( obiect de inventar), 1 buc. în valoare de 500,00 

lei. 
Conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, licenţele de calculator sunt active fixe necorporale, fără substanţă fizică, care se 
utilizează pe o perioadă mai mare de un an şi se înregistrează la costul de achiziţie, (pentru cele 
achiziţionate cu titlu oneros), indiferent de valoarea de intrare. 

Conform Capitolului II- Finanţarea Lucrărilor (investiţiilor) din Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008 – 
„Dispoziţii speciale- partea comună”, dividendele şi redevenţa plătite de Operator trebuie 
returnate acestuia pentru a alimenta Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (denumit fond 
IID). Pentru a scurta mecanismul de circulaţie al fondurilor şi pentru a asigura eficientizarea 
procesului de rambursare a împrumuturilor şi realizarea de investiţii din surse proprii, Consiliul 
Judeţean Alba în calitate de Autoritate Delegantă este de acord ca întregul profit de distribuit 
după deducerea sumelor alocate la rezerve conform prevederilor legale, să fie direct vărsate în 
fondul IID. Concesionarea bunurilor menţionate, către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. 
se va realiza prin Act adiţional, întocmit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA 



ALBA, care modifică Anexa 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1968-12770/2008. 

 
Conform art. 361 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019  “Bunurile proprietate privată  a statului 

sau a unităţilor administrativ-teritoriale pot fi date în administrare, concesionate ori închiriate.”  
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c) si d), alin. 4 lit. b), 

art. 354 - art 357 şi art. 362 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului 
judeţului, va completa Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului Alba cu 
mijloacele fixe achiziţionate din fondul I.I.D., iar concesionarea acestora către S.C. APA-CTTA 
S.A., va permite Operatorului regional, să realizeze o mai buna gestionare a serviciilor publice 
de alimentare cu apă şi de canalizare, la nivelul judeţului Alba. 

  
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV,                
       Ioan BODEA              

 
 
 

 
 
 
 
ŞEF SERVICIU, 
Paul Silviu TODORAN        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit, Andreea Maria Babin 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE  

 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
cu privire la aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate  

cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2019 
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2019; 
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea 

unor cheltuieli care vor fi efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2019;  
 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 92 din 12 
aprilie 2019 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului 
Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G.  nr. 57/2019  privind Codul administrativ;  
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 

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

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

 
HOTĂRÂRE 

 
 

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 40000 lei din bugetul local al Județului Alba, pentru 
cheltuieli cu cadourile care vor fi oferite colindătorilor și urătorilor, care vor participa la 
activitățile tradiționale de colindat și urat, la sediul Consiliului Județean Alba, în luna decembrie 
2019. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului turism va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
                                                  Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 
                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
    
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr.  196 
Alba Iulia,  15 octombrie 2019 



Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ:  

Biroului turism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 22330/15 octombrie 2019 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea unor cheltuieli  

care vor fi efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2019 
 
 I. Expunere de motive 

Tradițiile și obiceiurile Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului și a Anului Nou, ale 
colindatului și ale uratului, păstrate și practicate și în Județul Alba, sunt cunoscute și răspândite 
în toată România. Sărbătorile creștine ale Nașterii Domnului și Anului Nou sunt, în viața 
credincioșilor, momente de mare bucurie și au o semnificație aparte. Ele trezesc rezonanțe 
afective de înaltă sensibilitate și de puternică intensitate, creând o atmosferă de bucurie și un 
farmec cu totul specifice în trăirea religioasă. 

Colindatul este unul dintre obiceiurile de Crăciun care se păstrează cel mai bine şi în 
satele româneşti. An de an, la ușa Consiliului Județean Alba sunt aduse tradiționalele Colinde și 
urări de Anul Nou, oferite de colindători din toate zonele județului.   

II. Descrierea situaţiei actuale 
Colinda, zestre fără seamăn a simțirii bunătății și omeniei noastre, simbol al Sfântului 

Crăciun, a intrat an de an în Consiliul Județean Alba prin vocile copiilor colindători, și a celor 
mai puțin copii, unii adolescenți, alții seniori, care ne-au adresat întrebarea: Primiți cu Colinda? 

Tradiţiile contemporane despre sfântul Crăciun, despre Moşul darnic şi bun, încărcat cu 
daruri multe pot fi și un motiv de bucurie pentru copii care își găsesc alintarea sufletească în case 
de tip familial sau pentru copii cu dizabilități.  

III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G.  nr. 57/2019  privind Codul administrativ;  
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 
V. Avize necesare 
Nu este cazul 
VI. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
40000 lei 
 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  196 din 15 octombrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
 
 
 

http://www.crestinortodox.ro/biserica-in-lume/67488-biserica-nasterii-domnului
http://www.crestinortodox.ro/postul-pastelui/71107-postul-si-rolul-lui-in-viata-credinciosilor
http://www.crestinortodox.ro/postul-pastelui/71107-postul-si-rolul-lui-in-viata-credinciosilor


ROMÂNIA                                 APROB 
JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                        Ion DUMITREL 
SECRETAR  GENERAL                                                                                     
Nr. 22331/15 octombrie 2019 
 

 
 
 

Către 
ADMINISTRATORUL PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA 

Domnul Dan Mihai POPESCU 
BIROUL TURISM 

 
 
 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  
 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
cu privire la aprobarea unor cheltuieli  

care vor fi efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2019 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 17 octombrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 24 octombrie 2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 196/15 octombrie 2019 şi are ataşat referatul 
de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate 
cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2019. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Biroul turism 
Nr. 22363/15 octombrie 2019 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unor cheltuieli  

care vor fi efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2019 
  
 
 Ca parte integrantă a folclorului religios, colindele prezintă o valoare neprețuită prin 
originea și, mai ales, prin vechimea lor. Colindele reprezintă cântecul nostru strămoșesc și una 
dintre cele mai vechi forme de manifestare a folclorului religios românesc. Ele sunt foarte vechi, 
formându-se odată cu poporul român și cu răspândirea creștinismului pe meleagurile noastre.  
 Colindele, minunate creații populare, s-au păstrat din generație în generație și au răsunat 
în fiecare an, fără întrerupere, în casele creștinilor, în noaptea Sfântă a Nașterii Domnului, în 
seara de Anul Nou și la alte sărbători, raspândindu-se și fiind nelipsite din manifestările 
religioase ale poporului român. 
 În zilele noastre, colindele se situează, prin valoarea lor literară și muzicală, în constelația 
artistică europeană. Colindele noastre românești sunt valoroase și pentru ideile patriotice pe care 
le exprimă. Originea, viața, graiul și obiceiurile poporului român, dragostea pentru țară și 
jertfirea pentru ea, frumusețile patriei, vitejia și eroismul poporului, rămân doar câteva din aceste 
idei care se oglindesc în colinde.  

Pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților specifice Sărbătorilor de iarnă, 
respectiv primirea colindătorilor și a urătorilor, resursele financiare necesare sunt în sumă de 
40000 lei și se vor aloca din bugetul local al Județului Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 privind aprobarea Bugetului general al Judeţului Alba, 
bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 
2019, cu modificările și completările ulterioare, de la cap. 51.02 – Autorități publice și acțiuni 
externe, titlul II – Bunuri și servicii. 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 3 lit. a din OUG nr. 57/2019  privind Codul 
administrativ, în exercitarea atribuţiilor privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, 
consiliul judeţean aprobă, la propunerea președintelui, bugetul propriu al judeţului, virările de 
credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar. 

Unităţile administrativ-teritoriale pot aproba pentru activitatea proprie, pentru instituţiile 
din subordine, după caz, şi alte normative de cheltuieli şi/sau limite maxime de cheltuieli pentru 
acţiuni de protocol cu caracter deosebit, precum şi alte măsuri necesare în vederea desfăşurării 
normale şi eficiente a acţiunilor de protocol în ţară şi în străinătate, prin hotărâre a consiliului 
local al comunei, oraşului, municipiului, sectoarelor municipiului Bucureşti, a consiliului 
judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile O.G. 
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Biroul turism propune aprobarea 
proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
  

Administrator public, 
Dan Mihai POPESCU 

 
 
 
 
 
Redactat: Ioana MIRCA 

http://www.crestinortodox.ro/diverse/69362-sfantul-vasile-cel-mare-in-colindele-religioase-romanesti
http://www.crestinortodox.ro/diverse/69731-lucrarea-bisericii-in-viata-poporului-roman-cuvantul-pf-daniel
http://www.crestinortodox.ro/valeriu-gafencu/71411-valeriu-gafencu-in-noaptea-sfanta


ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
PREȘEDINTE 
 
 

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

 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna octombrie 2019; 
  Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului 
de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia; 

- solicitarea nr. 1592 din 11 octombrie 2019 a Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba 
Iulia, înregistrată cu nr. 22144 din 11 octombrie 2019 la registratura Consiliului Județean Alba. 

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

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

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

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 

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

Art. 2. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 163 din 25 iulie 2019 își încetează 
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Teatrului de 
Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  
 Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, 
administratorului public al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției 
dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba.   

                                                  Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
    
 
 
 
Înregistrat cu nr.  197 
Alba Iulia,  15 octombrie 2019 



Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ:  

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către 
următoarele comisii de specialitate: 
 Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
 Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Județean Alba nr. 197/15 octombrie 2019 

 
STAT DE FUNCȚII 

AL TEATRULUI DE PĂPUȘI „PRICHINDEL” ALBA IULIA 
 
 

Nr. 
crt. Denumirea funcției Nivelul 

studiilor 
Număr 
posturi 

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

3-6 Actor teatru/ mânuitor păpuși – marionete gradul I                                                 S 4 
7-8 Actor teatru/ mânuitor păpuși – marionete gradul II S 2 
9 Actor teatru/ mânuitor păpuși – marionete debutant S 1 
10 Actor debutant  1 
 COMPARTIMENTUL SCENA  6 

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

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

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

 COMPARTIMENTUL PRODUCŢIE, APROVIZIONARE, 
ADMINISTRATIV  5 

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

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

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

25 Referent de specialitate gradul I S 1 

 COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE,  
RESURSE UMANE, JURIDIC  3 

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

T O T A L 28 
 

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

 
                                                  Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 
                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
    



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 22358/15 octombrie 2019 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii 

al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
 
 

 
I. Expunere de motive 
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, prin adresa nr. 1592 din 11 octombrie 2019, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22144 din 11 octombrie 2019, a 
solicitat modificarea statului de funcţii prin transformarea unor posturi ca urmare a promovării în 
gradul profesional imediat superior de către unele persoane din cadrul teatrului şi prin 
transformarea unui post vacant de actor, pentru o mai mare adresabilitate în momentul scoaterii 
la concurs. 

Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, președintele consiliului județean 
„întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi 
funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare 
a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 163 din 25 iulie 2019 a fost aprobat Statul 

de funcţii al Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia. 
 
III. Reglementări anterioare 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 163 din 25 iulie 2018 privind aprobarea 

modificării Statului de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
 
IV. Baza legală 

 - art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de 
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 



 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a 
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2019, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
Nu este cazul 
 
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 
 
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 
 
 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de 
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de 
hotărâre înregistrat cu nr.  197 din 15 octombrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

 
 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                 APROB 
JUDEŢUL ALBA                                    PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                          Ion DUMITREL 
SECRETAR  GENERAL                                                                                     
Nr. 22361/15 octombrie 2019 
 

 
 
 
 

Către 
BIROUL RESURSE UMANE 

Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU – şef birou 
 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  
 
 

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

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 17 octombrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 24 octombrie 2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 197/15 octombrie 2019 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului 
de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia; 

- solicitarea nr. 1592 din 11 octombrie 2019 a Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba 
Iulia. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                         
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Biroul resurse umane  
Nr. 22383/15 octombrie 2019 
 
 
      

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii  

al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
 
 

Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
Consiliul județean îndeplinește: “atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi 
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii, 
la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a 
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare 
ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes 
judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 
  

Teatrul de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia a solicitat, prin adresa nr. 1592 din 11 
octombrie 2019, aprobarea modificării Statului de funcţii, prin transformarea unor posturi, ca 
urmare a finalizării examenului de promovare în grad profesional imediat superior şi 
transformarea unui post vacant, astfel: 
  - La Compartimentul Artistic: transformarea postului vacant de actor 
teatru/mânuitor păpuşi - marionete debutant în actor debutant. 
  - La Compartimentul Marketing Cultural: transformarea a două posturi de 
impresar artistic gradul I în impresar artistic gradul IA şi a unui post de referent de specialitate 
gradul II în referent de specialitate gradul I, ca urmare a finalizării concursului de promovare. 

 
Potrivit art. 4 alin. 1 și 2 din O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de 

spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările 
şi completările ulterioare, ”Instituţiile de spectacole sau concerte se înfiinţează, se organizează 
şi funcţionează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale,” respectiv, 
”Instituţiile de spectacole sau concerte elaborează propriile regulamente de organizare şi 
funcţionare, care se aprobă, potrivit legii, de autorităţile în subordinea cărora se află”. 
 Conform art. 31 alin. 2 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare „încadrarea şi promovarea 
personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit 
prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin 
legi, hotărâri ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite, 
după caz”, iar conform art. 31 alin. 4 din aceeaşi lege „în situaţia în care nu există un post 
vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, grade sau trepte 
profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este 
încadrat într-unul de nivel imediat superior”. 
 Totodată potrivit prevederilor art. 41 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului-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, cu modificările si completările ulterioare 
„promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale se 
face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în care nu există un asemenea post, se face 
prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel 
imediat superior”. 

 



Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 
raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării 
Statului de funcţii al Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia. 

 
 

Şef birou, 
Horaţiu Zaharia SUCIU 

 
 

 









ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea  „Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea  

înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă  2019-2020”  
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2019; 
 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea „Planului operativ de 
acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă 
2019-2020”; 
 Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. b şi lit. e, art. 173 alin. 3 lit.  f  din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - art. 4-6, art. 10 lit. d şi h, art. 14 şi art. 21 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia 
civilă, republicată, cu modificările ulterioare; 
 - art. 5 şi art. 33 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. 7, art. 22, art. 40 alin. 1 și art. 45 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. 3 alin. 1, art. 4, art. 5 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - art. 38, art. 27, art. 13, art. 14, art. 24, art. 25 din Normativul privind prevenirea şi 
combaterea înzăpezirii drumurilor publice-Indicativ A.N.D. nr. 525-2013, aprobat prin Ordinul 
comun al ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2170 din 18 iunie 2013 
şi al ministrului delegat pentru Infrastructură de Interes Naţional şi Investiţii Străine nr. 289 din 
17 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se aprobă „Planul operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea 

înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă 2019-2020” conform anexei - parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

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

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, Inspectoratului Județean de Poliție al 
Județului Alba - Serviciul rutier, Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei gestionarea 
patrimoniului, Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 

                                       Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
    
 
Înregistrat cu nr.  197 
Alba Iulia,  15 octombrie 2019 



Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului  
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  22379/15 octombrie 2019 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre  pentru aprobarea  „Planului operativ de acţiune privind 

prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă  2019-2020”   
 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea „Planului operativ de acţiune 

privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă  2019-
2020”, și se referă la modul de prevenire și organizare a intervențiilor pentru combaterea 
poleiului și înzăpezirii drumurilor județene din Județul Alba, în vederea asigurării viabilității 
drumurilor pe timp de iarnă. 

Drumurile județene sunt afectate în perioada de iarnă de fenomene meteorologice 
(ninsori, gheață, polei, etc) ce pot determina inrăutățirea viabilității acestora, dificultăți în 
desfășurarea traficului sau chiar închiderea circulației. 

În vederea asigurării circulației rutiere pe drumurile județene în condiții de siguranță în 
timpul iernii, este necesar a fi prestate o serie de servicii care să conducă la prevenirea și 
combaterea lunecușului și a înzăpezirii acestora, inclusiv realizarea unei informări prompte 
privind starea drumurilor, pentru participanții la trafic. 

Modul de prevenire și organizare a intervențiilor pentru combaterea poleiului și 
înzăpezirii drumurilor județene va respecta reglementarea tehnică „Indicativ AND nr. 525-2013, 
aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2170 din 
18.06.2013, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 395 din 1 iulie 2013. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
În vederea asigurarii şi menţinerii stării de viabilitate a reţelei de drumuri judeţene pentru 

desfăşurarea traficului rutier în condiţii de siguranţă şi fluenţă în perioada sezonului rece, S.C. 
Drumuri şi Poduri Locale Alba S.A. prin Serviciul Programe, Lucrări Întreținere Drumuri din 
cadrul Consiliului Judeţean Alba, a întocmit „Planul operativ de acțiune privind prevenirea şi 
combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene, în perioada de iarnă 2019 – 2020”.  

În cadrul Planului de acţiune s-a estimat necesarul de material antiderapant, sare, forţa de 
muncă, mijloace de transport, utilaje şi pregătirea bazelor de deszăpezire, precum şi modul de 
coordonare şi conducere a acţiunilor pentru combaterea acestor fenomene în perioada sezonului 
rece. 
 Valoarea maximă estimată a lucrărilor de întreţinere curentă pe perioada de iarnă 2019-
2020, este de 6.337.941,70 lei (la care se adaugă TVA). 
 Au fost stabilite un număr de 10 sectoare de drumuri judeţene cu o lungime totală de 
61,035 km care vor fi închise pe perioada iernii datorită unui trafic rutier foarte redus, localităţile 
aferente având asigurate rute ocolitoare. Aceste trasee de drumuri judeţene sunt menţionate în 
Anexa 4 a Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  
judeţene, în perioada de iarnă 2019 – 2020. Au fost stabilite utilajele şi formaţiile de lucru care 
vor acţiona  în perioada de iarnă, precum şi activitatea de informare operativă. 
 

III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
 - art. 173 alin. 1 lit. b şi lit. e, alin. 3 lit. f  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 



- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - art. 4-6, art. 10 lit. d şi h, art. 14 şi art. 21 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia 
civilă, republicată, cu modificările ulterioare; 
 - art. 5 şi art. 33 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. 7, art. 22, art. 40 alin. 1 și art. 45 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. 3 alin. 1, art. 4, art. 5 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - art. 38, art. 27, art. 13, art. 14, art. 24, art. 25 din Normativul privind prevenirea şi 
combaterea înzăpezirii drumurilor publice-Indicativ A.N.D. nr. 525-2013, aprobat prin Ordinul 
comun al ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2170 din 18 iunie 2013 
şi al ministrului delegat pentru Infrastructură de Interes Naţional şi Investiţii Străine nr. 289 din 
17 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Prin realizarea Serviciilor privind ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor 

județene din Județul Alba”, se urmăreşte îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a 
locuitorilor şi a agenţilor economici ce se deplasează pe drumurile județene din Județul Alba..  

Necesitatea serviciilor de deszăpezire a drumurilor județene va asigura o circulație rutieră 
pe drumurile județene în condiții de siguranță în timpul iernii, deserveşte un număr important de 
locuitori din Zona: Alba Iulia-Aiud-Blaj-Sebeș-Cugir, respectiv Zona: Cîmpeni. Pe altă parte, în 
anumite zone există un număr important de societăţi comerciale care îşi desfăşoara activitatea, 
iar lipsa serviciilor de deszăpezire ar conduce la blocarea activității acestora. 

Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Județul Alba, ar conduce 
la: 

-  prevenirea înzăpezirii și producerii poleiului pe drumurile județene: 
- asigurarea circulației în condiții de siguranță și confort; 
- sporirea atractivității economice prin îmbunătățirea accesibilității și revitalizarea 
socio-economică a localităților din zonă; 
- reducerea numărului de accidente rutiere care au drept cauză prezența zăpezii și a 

poleiului pe drumurile județene 
- creșterea vitezei de circulație. 
Prin realizarea serviciilor de deszăpezire a infrastructurii de transport din zonă, se 

crează mijloacele de valorificare a potenţialului economic al zonelor, ceea ce va avea ca efect 
pozitiv major socio- economic favorabil în dezvoltarea acesteia. 

 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Județul Alba, ar conduce 

la: 
- diminuarea costurilor de transport pentru operatorii economici care ar trebui să se 

reflecte în preţul produsului ajuns la cumparător; 
- reducerea cheltuielilor de întreţinere a drumului și a autovehiculelor. 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
Nu este cazul 



XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 
 
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 
 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  198 din 15 octombrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR 
Nr.  22382/15 octombrie 2019 
 

 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 
PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea  „Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea 
 înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă  2019-2020”   

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al  judeţului Alba 
până în data de 17 octombrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 24 octombrie 2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 198/15 noiembrie 2019 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea  „Planului operativ 
de acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de 
iarnă  2019-2020”; 

- Planul operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  
judeţene în perioada de iarnă  2019-2020 

 
Cu deosebită consideraţiune, 

 
SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr.  ……../16 octombrie 2019 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre  pentru aprobarea  „Planului operativ de acţiune privind prevenirea 

şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă  2019-2020”   
 
 
 

 În vederea asigurării și menținerii stării de viabilitate a rețelei de drumuri județene pentru 
desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță și fluență în perioada sezonului rece, S.C. 
Drumuri si Poduri Locale Alba S.A. prin Serviciul Programe, Lucrări Întreținere Drumuri din 
cadrul Consiliului Județean Alba, a întocmit “Planul operativ de acțiune privind prevenirea și 
combaterea înzăpezirii drumurilor  județene, în perioada de iarnă 2019 – 2020.  
 Planul operativ de acțiune s-a întocmit în conformitate cu prevederile caietului de sarcini 
din Documentația de atribuire a contractului de servicii de „Întreţinerea curentă pe timp de iarnă 
a drumurilor judeţene din judeţul Alba, în perioada 2019 - 2020” și a “Normativului privind  
prevenirea și combaterea înzapezirii drumurilor publice – indicativ AND 525 – 2013”, normativ 
obligatoriu pentru toți administratorii drumurilor publice.  
 În cadrul Planului de acțiune s-a estimat necesarul de material antiderapant, sare, forța de 
munca, mijloace de transport, utilaje și pregătirea bazelor de deszăpezire precum și modul de 
coordonare și conducere a acțiunilor pentru combaterea acestor fenomene în perioada de iarnă. 
 Având în vedere starea tehnică a drumurilor județene (îmbrăcăminți rutiere degradate, cu 
slabă etanșeitate) precum și necesitatea apărării acestora împotriva degradării pe timp de 
dezgheț, prevenirea și combaterea lunecușului se va face utilizand ca material antiderapant 
(nisip) și doar 10% max. 35% fondanți chimici (sare).  
 Valoarea maximă estimată a lucrărilor de întreținere curentă pe perioada de iarnă 2019-
2020, este de 6.337.941,70 lei (la care se adaugă TVA). 
 Conform “Normativului privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice” 
– indicativ AND 525 – 2013 până la data de 1 noiembrie 2019 trebuie asigurate 35% din 
cantitatea necesară de material antiderapant - 6.020,00 to, până la 1 decembrie 2019 trebuie 
asigurate 50% din cantitatea necesara de material antiderapant - 8.600,00 to iar până la 31 
decembrie 2019 trebuie asigurate 75% din cantitatea necesară de material antiderapant - 
12.900,00 to iar completarea până la 100% în funcție de condițiile meteo și stocuri. De asemenea 
se vor asigura cantităţile de carburanţi (benzină, motorină) pentru minimum 14 zile de acţionare 
la utilaje proprii –16,54 to motorină. 

În conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice “Normativ privind prevenirea și 
combaterea înzăpezirii drumurilor publice”- indicativ AND 525-2013, s-a efectuat încadrarea pe 
nivele de viabilitate pe timp de iarnă a drumurilor județene din administrarea Consiliului 
Județean Alba, în lungime totală de 869.756 km, după  nivelul de intervenție și clasa tehnică, 
funcție de importanța economică și administrativă a drumului, astfel: 

 Nivel 1: Drumurile judeţene care asigură legătura cu gările, porturile, aeroporturile, 
punctele de trecere a frontierei sau care condiţionează aprovizionarea centrelor 
economice importante cu materii prime, alimente sau forţa de muncă şi drumurile 
naţionale ce leagă staţiunile turistice; 

 Nivel 2: drumurile judeţene care asigură legătura cu centrele de comună; 
 Nivel 3: Restul drumurilor publice care trebuie menţinute în stare de viabilitate; 
 Nivel 4: Sectoarele de drumuri publice cu trafic redus de vehicule. 

 Au fost stabilite un numar de 10 sectoare de drumuri județene cu o lungime totală de 
61.035 km care vor fi închise pe perioada iernii datorită unui trafic rutier foarte redus, 
localitățile aferente având asigurate rute ocolitoare. Aceste trasee de drumuri județene sunt 
menționate în Anexa 4 la Planul operativ de acțiune privind prevenirea și combaterea înzăpezirii 
drumurilor județene în perioada de iarnă 2019-2020. De asemenea au fost stabilite utilajele și 



formațiile de lucru ce vor acționa în perioada de iarnă precum și activitatea de informare 
operativă. 
 Conform art. 22 al O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ”administrarea drumurilor judeţene se asigură de către 
consiliile judeţene”. De asemenea art. 40 prevede că ”drumurile trebuie să fie semnalizate şi 
menţinute în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către 
administratorul drumului”. 
 Față de  cele de mai sus și în conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale cu modificările şi completările ulterioare, se propune aprobarea  „Planului operativ de 
acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă  
2019-2020”, prezentat in Anexa, parte integranta a proiectului de hotărâre. 
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PLAN OPERATIV DE ACŢIUNE 
privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene 

în perioada de iarnă 2019-2020 
 
 
 
 
Având în vedere sarcinile ce revin administratorilor pentru prevenirea şi combaterea 

înzăpezirii drumurilor publice, în vederea asigurării unei viabilităţi corespunzătoare a drumurilor 
în perioada de iarnă, se supune aprobării prezentul Plan operativ de acţiune privind prevenirea 
şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2019-2020.   

În acest sens, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice „Normativ privind 
prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”- indicativ AND 525-2013, drumurile 
judeţene din administrarea Consiliului Judeţean Alba, în lungime totală de 869.756 km se 
clasifică după nivelul de viabilitate pe timp de iarnă, nivelul de intervenţie şi clasa tehnică, 
funcţie de importanţă economică şi administrativă a drumului în: 

- Drumuri judeţene Nivel I  (NI.1) de viabilitate un număr de 19 sectoare de drum  cu o 
lungime  de 245,463 km - respectiv drumurile judeţene care asigură legătura cu gări, sau care  
condiţionează aprovizionarea centrelor economice cu materii prime şi alimente; 

- Drumuri judeţene Nivel II (N I.2) de viabilitate un număr de 34 sectoare de drum cu o 
lungime totală de 311.169 km - respectiv drumuri judeţene care asigură legătura cu centrele de 
comună; 

- Drumuri judeţene Nivel III (N.I.3) de viabilitate un număr de 20 sectoare de drum cu o 
lungime de 166,000 km - drumuri care trebuie menţinute în stare de viabilitate; 

- Drumuri judetene Nivel IV (NI.4) de viabilitate un număr de 21 sectoare cu o lungime de 
147.124 km - sectoare cu trafic redus de vehicule.  
 Din această categorie, un număr de 10 sectoare de drumuri judeţene cu o lungime de 
61,035 km vor fi închise pe perioada iernii datorită unui trafic rutier foarte redus, localităţile 
aferente având asigurate rute ocolitoare pentru care cheltuielile necesare menţinerii în stare de 
viabilitate depăşesc cheltuielile produse prin devierea circulaţiei pe trasee ocolitoare. Aceste 
trasee de drumuri judeţene sunt menționate în Anexa nr. 4.  

Având în vedere dispunerea în teritoriu a reţelei de drumuri judeţene, activitatea de 
deszăpezire pentru iarnă 2019-2020, se propune a se realiza pe cinci zone, respectiv zona 1 –
Alba Iulia, zona 2 – Sebeş, zona 3 – Aiud,  zona 4 – Blaj şi zona 5 – Cîmpeni. 

Activitatea privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă, conform „Normativ 
privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, 
presupune realizarea următoarelor activităţi: 

- Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă şi la ieşirea din iarnă; 
- Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea gheţii şi poleiului; 
- Deszăpeziri manuale şi mecanice efective; 
- Informări privind starea drumurilor (inclusiv a participanţilor la trafic). 

A. Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă şi la ieşirea din iarnă 
Această activitate presupune reparaţii ale îmbrăcăminţii asfaltice, impermeabilizarea 

părţii carosabile, plombarea cu piatră spartă a drumurilor împietruite, asigurarea scurgerii apelor, 
curăţirea şanţurilor cu autogrederul, înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea 
drumurilor pentru cei 869.756 km, aflaţi în administrarea Consiliului Judeţean Alba. 
      B. Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecuşului 

Constă în asigurarea etapizată în trimestrul IV a anului 2019 a cantităţilor necesare de 
produse chimice (clorura de sodiu) şi  materiale granulare (nisip) în vederea combaterii gheţii şi  



poleiului; cantitatea totală de material antiderapant pentru iarna 2019-2020, este de 17.200,00 to, 
din care  15.587,50 to nisip şi 1.612,50 to sare (clorura de sodiu). 
 Conform „Normativului privind  prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor 
publice” – indicativ AND 525 – 2013 până la data de 1 noiembrie 2019 trebuie asigurată 35% 
din cantitatea necesară de material antiderapant - 6.020,00 to, până la 1 decembrie 2019 trebuie 
asigurată 50% din cantitatea necesară de material antiderapant - 8.600,00 to, iar până la 31 
decembrie 2019 trebuie asigurată 75% din cantitatea necesară de material antiderapant - 
12.900,00 to, iar completarea  până  la 100% în funcţie de condiţiile meteo şi stocuri.  

De asemenea se vor asigura cantităţile de carburanţi (benzină, motorină) pentru minimum 
14 zile de acţionare la utilaje proprii - 16,54 to motorină. Cantitatea necesară s-a stabilit în 
funcţie de numărul autovehiculelor şi autoutilajelor, iar stocurile se vor menţine la acest nivel 
prin completarea pe toată perioada iernii. 

C.  Deszăpeziri manuale şi mecanice 
Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrulare cu utilaje, acţiune care se 

desfăşoară în timpul ninsorilor liniştite, viscole slabe (tăria vântului sub 30 km/h). Utilajele 
folosite pe drumurile judeţene sunt de regulă utilaje echipate cu lamă (autogredere), greder 
semipurtat) sau autovehicule-autobasculante la care s-a montat lamă metalică, dotată cu cuţit cu 
protecţie din cauciuc.  

Conform reglementărilor tehnice, indicativ AND nr. 525-2013, în conformitate cu 
nivelul de intervenţie şi ponderea sectoarelor înzăpezibile, utilajele de patrulare se folosesc 
grupate pe formaţii de lucru, dar şi individual funcţie de caracteristicile drumului şi utilajului. 
Pentru zonele de munte este obligatoriu utilizarea de autovehicule cu doua osii motoare. 

Având în vedere că, în paralel sau după terminarea acţiunii de înlăturare a zăpezii căzute 
pe carosabil se trece la răspândirea materialului antiderapant pentru prevenirea formării gheţii şi 
poleiului, la autovehiculele echipate cu lamă se adaugă şi răspânditoarele de antiderapant. 

Deszăpezirea manuală constă în degajarea manuală a zăpezii de pe trotuarele podurilor, 
camerelor de cădere la podeţe, în punctele greu accesibile, rampe, curbe, etc. 

D. Informări privind starea drumurilor (inclusiv a participanţilor la trafic).  
  Informarea privind starea drumurilor constă în transmiterea informaţiilor ce privesc 
producerea fenomenelor meteorologice care se pot produce într-un interval de timp de 24 de ore, 
respectiv: depuneri solide (chiciura), polei, zăpadă, intensificări de vânt, viscol, transport de 
zăpadă cu forme de troiene, către bazele de deszăpezire în timp operativ în vederea pregătirii şi 
acţiunii pentru combaterea înzăpezirii drumurilor sau a poleiului. 

  În scopul conducerii şi coordonării acţiunilor de prevenire şi combatere a lunecuşului şi 
înzăpezirii pe drumurile judeţene în perioada de iarnă 2019-2020, se constituie Comandamentul 
de iarnă la nivelul Consiliului Judeţean Alba. Activitatea de informare operativă se face de la 
nivelul bazelor de deszăpezire la centrele zonale şi de aici la beneficiarul activităţii de 
deszăpezire, respectiv Consiliul Judeţean Alba - Direcţia gestionarea patrimoniului. 

Valoarea maximă a serviciilor de deszăpezire, combaterea poleiului şi aprovizionare cu 
material antiderapant pentru iarna 2019-2020, este de 6.337.941,70 lei (la care se adaugă TVA). 

Fac parte integrantă din „Planul operativ de actiune privind prevenirea și combaterea 
înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2019-2020” următoarele anexe: 

 Anexa nr. 1 - încadrarea pe zone de deszăpezire a drumurilor judeţene aflate în 
administrarea Consiliului Judeţean Alba, pentru iarna 2019-2020; 

 Anexa nr. 2 - încadrarea pe nivele de viabilitate a drumurilor judeţene aflate în 
administrarea Consiliului Judeţean Alba, pentru iarna 2019-2020; 

 Anexa nr. 3 (Lot 1 și Lot 2) - Plan  operativ de acţiune pe timpul iernii  2019 – 2020: 
o Anexa nr. 3.1 (Lot 1 și Lot 2) – Tabel cu zonele de secţiune a bazelor de 

deszăpezire pe drumurile judeţene; 
o Anexa nr. 3.2 (Lot 1 și Lot 2) – Centralizatorul materialelor chimice şi 

antiderapante, al carburanţilor, pe baze de deszăpezire şi sectii, prevăzute în planul de acţiuni pe 
timpul iernii 2019 – 2020; 

o Anexa nr. 3.3 (Lot 1 și Lot 2) – Centralizatorul autoutilajelor şi mijloacelor 
de transport prevăzute în planul operativ de acţiune pe perioada  iernii 2019 – 2020; 

o Anexa nr. 3.4 (Lot 1 și Lot 2) – Centralizatorul bazelor de deszăpezire şi a 
punctelor de sprijin; 

o Anexa nr. 3.5 (Lot 1 și Lot 2) –  Lista mijloacelor de comunicare ce vor 
funcţiona pe perioada iernii 2019 – 2020; 



o Anexa nr. 3.6 (Lot 1 și Lot 2) – Lista indicatoarelor rutiere fixe și mobile 
specifice semnalizării rutiere pe timp de iarnă; 

o Anexa nr. 3.7 (Lot 1 și Lot 2) – Centralizator cu personalul muncitor 
necesar pentru însoţirea autovehiculelor angrenate în activitatea de deszăpezire şi în alte 
activităţi specifice sezonului de iarnă pe baze şi puncte de sprijin. 

 Anexa nr. 4 – Sectoarele  de drumuri judeţene declarate închise în  perioada de iarnă 
2019-2020; 

 Anexa nr. 5 – Lista sectoarelor de drum pe care se acţionează numai cu materiale 
antiderapante (nisip fără sare); 

 Anexa nr. 6 – Intervalele de timp maxime de intervenţie necesare, corespunzător 
fiecarui nivel de viabilitate. 

 
 
  Director executiv                 Şef serviciu 
     Ioan BODEA     Floare PERŢA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexa nr. 1 la Planul operativ de acţiune privind Prevenirea  şi combaterea  
înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2019-2020 

      
TABEL 

privind  încadrarea pe zone deszăpezire a drumurilor judeţene aflate în  
administrarea Consiliului Judeţean Alba, pentru iarna 2019-2020  

 
Zona nr. 1- Alba Iulia    

Nr. 
crt. 

Denumirea 
drumului 

Traseul drumului (se menţionează 
cele mai importante localităţi de pe 

traseul drumului) 

Poziţie 
kilometrică 

origine 

Poziţie 
kilometrică 
destinaţie 

Lungime 
reală  
-km- 

1 DJ 106I  DN1 - Cunţa - Draşov - Şpring - 
Vingard - Ghirbom - DJ 107(Berghin) 13+526 21+526 8,000 

 DJ 106K Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - 
Secăşel - DJ 107 18+029 24+700 6,671 

2 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 - limită 
judeţul Mureş 

2+112 27+000 24,888 

3 DJ 107A 

Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr - 
Câmpu Goblii - Dealu Ferului - 
Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limită 
judeţul Hunedoara 

4+018 29+925 25,907 

4 DJ 107B 
DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - 
Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limită 
judeţul Sibiu 

0+000 8+000 8,000 

5 DJ 107C 
DJ 107(Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - 
Ciugud - Limba - Oarda - Vinţu de Jos - 
DN 7 

0+000 23+593 20,893 

6 DJ 107H Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - 
Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74) 0+000 18+210 18,210 

7 DJ 107K 

Galda de Jos(DJ 107H) - Mesentea - 
Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei 
- Modoleşti - Intregalde - Ivăniş - 
Ghioncani - DJ 107I(Bârleşti) 

0+000 32+000 32,000 

8 DJ 107L Sântimbru(DJ 107B) - Totoi - Teleac 
(DJ 107) 0+000 5+150 5,150 

10 DJ 107U Băcăinţi(DJ107A) - Ceru Băcăinţi 
(DC61) 0+000 7+000 7,000 

11 DJ 705 Limită judeţul Hunedoara - Almaşu de 
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) 30+500 48+128 17,628 

12 DJ 705B 
DN 7(Tărtăria) - Sibişeni(DJ 704A) - 
Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 
107A) 10+000 12+148 

2,148 

13 DJ 705D 

Limită judeţul Hunedoara (km. 7+700) - 
Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - 
Almaşu Mare - limită judeţul 
Hunedoara (km. 33+100) 

7+700 33+100 25,400 

14 DJ705H Cheile Cibului(DJ705D) - Glod -
Nădaştie (DJ705D), 0+000 4+665 4,665 

15 DJ 750C 

Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor 
- Valea Largă - Vale în Jos - Ponor -
Rîmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de 
Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1) 27+500 53+760 26,260 

  TOTAL-km     232,820 



Zona nr. 2 - Sebeş 
1 DJ 106E Limită judeţul Sibiu - Dobra - Şugag 47+865 52+165 4,300 

2 DJ 106F DN1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu - 
Gârbova – limită judeţul Sibiu 0+000 16+675 16,675 

3 DJ 106I DN1 - Cunţa - Draşov - Şpring - 
Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin) 0+000 13+526 13,526 

4 DJ 106K Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - 
Secăşel - DJ 107 1+210 29+929 22,048 

5 DJ 106L Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş 0+000 16+300 16,300 
6 DJ 106M Câlnic - Cut 0+000 3+300 3,300 

7 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 – limită 
judeţul Mureş 

27+000 31+000 4,000 

8 DJ 107B 
DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu - 
Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limită 
judeţul Sibiu 

8+000 22+000 14,000 

9 DJ 141D DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat - limită 
judeţul Sibiu 0+000 12+400 12,400 

10 DJ 670C Săsciori (DN 67C) - Dumbrava - Câlnic 0+000 6+700 6,700 
11 DJ 704 Şibot - Cugir 0+000 1+250 1,250 

12 DJ 704A 
DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de 
Sus - Strungari - Răchita - DN 67C 
(Sebeşel) 

0+000 24+393 24,393 

13 DJ 704K Vinerea (DJ 704) - Săliştea(DJ 705E) 0+000 5+000 5,000 

14 DJ 705B DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni(DJ 704A) - 
Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107A) 0+000 10+000 10,000 

15 DJ 705E DN 7 - Tărtăria - Săliştea 0+000 4+800 4,800 
  TOTAL-km     158,692 
 
Zona nr. 3 - Aiud    

1 DJ 103G Inoc (DN1) - Ciugudu de Jos - Ciugudu 
de Sus - limită judeţul Cluj 0+000 13+200 13,200 

2 DJ103E DN1- Gârbova de Jos - Gârboviţa - 
Gârbova de Sus 0+000 9+390 9,390 

3 
DJ 107D 

Unirea II (DN 1) - Ocna Mureş - Vama 
Seacă - Fărău - Şilea - limită judeţul 
Mureş 

0+000 31+320 26,210 

4 
DJ 107E 

Aiud(DN 1) - Ciumbrud - Băgău - 
Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă 
(DJ 107D) 

2+550 22+375 19,825 

5 DJ 107F Unirea (DJ 107D) - Războieni Cetate - 
Lunca Mureşului - limită judeţul Cluj 0+000 9+860 9,860 

6 
DJ 107G 

DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - 
Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - 
Găbud - limită judeţul Mureş 

0+000 19+437 19,437 

7 

DJ 107I 

Aiud (DN 1) - Aiudul de Sus - Râmeţ - 
Brădeşti - Geogel - Măcăreşti - Bârleşti 
Cătun - Cojocani - Valea Barnii - 
Bârleşti - Mogoş - Valea Albă - 
Ciuculeşti - Bucium - Izbita - Coleşeni - 
Bucium Sat - DN 74(Cerbu) 

3+000 42+000 39,000 

8 
DJ 107M 

Limită judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti 
- Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul 
de Sus (DJ 107I) 

42+000 67+000 25,000 



10 DJ 107N DN 1 - Mirăslău - Cicău 0+000 2+600 2,600 

12 DJ 107Z Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gâmbaş 
- Aiud (DN 1) 0+000 8+500 8,500 

13 DJ 107V DJ 107 - Alecuş - DJ 107D 9+000 15+000 6,000 

14 
DJ 142L 

Ciumbrud (DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti 
- Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - 
Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B) 

0+000 21+350 21,350 

  TOTAL -km     200,372 
 
Zona nr. 4 - Blaj    

1 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 - limită 
judeţul Mureş 

31+000 78+000 44,000 

2 DJ 107V DJ 107 - Alecuş - DJ 107D 0+000 9+000 9,000 

3 DJ 141C DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu 
Dealului - limită judeţul Sibiu 0+000 13+000 13,000 

4 DJ141E Cenade - limită judeţul Sibiu (Broşteni) 0+000 6+070 6,070 
5 DJ 142B Limită judeţul Sibiu - Cetatea de Baltă 11+612 14+962 3,350 

6 DJ 142K 
Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - 
Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - 
Valea Lungă (DN 14B) 

0+000 30+750 30,750 

7 DJ142M DJ107(Haltă Bălcaciu ) - Bălcaciu - 
Valea Lungă (DJ142K) 0+000 12+200 12,200 

8 DJ142N DJ107- Căpîlna de Jos - Sânmiclăuş 
(DJ107V 0+000 5+150 5,150 

9 DJ142P Craciunelu de Jos (DN14B) - Bucerdea 
Grânoasă 0+000 3+800 3,800 

  TOTAL -km   127,320 
 
Zona nr. 5 - Cîmpeni   

1 DJ 107I 

Aiud (DN 1) - Aiudul de Sus - Râmeţ - 
Brădeşti - Geogel - Măcăreşti - Bârleşti 
Cătun - Cojocani - Valea Barnii - 
Bîrleşti - Mogoş - Valea Albă - 
Ciuculeşti - Bucium - Izbita - Coleşeni - 
Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) 

42+000 78+420 36,420 

2 DJ 107K 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - 
Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - 
Modoleşti - Intregalde - Ivăniş - 
Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti) 

32+000 37+500 5,500 

3 DJ 742 Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti - 
Ignăteşti - Balmoşeşti - Roşia Montană 0+000 19+415 19,415 

4 DJ 750 Gîrda de Sus (DN 75) - Ordâncuşa - 
Gheţar 0+000 25+000 25,000 

5 DJ 750A Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol 0+000 3+500 3,500 

6 DJ 750B Vadul Moţilor (DN 75) - Burzeşti - 
Poiana Vadului 0+000 10+500 10,500 

7 DJ 750C 

Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor 
- Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - 
Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de 
Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1) 

0+000 15+000 15,000 

8 DJ 750E DN 75 - Sat Vacanţă - Vîrtop 0+000 2+000 2,000 
9 DJ 750F DN 75 - Poşaga de Jos 0+000 3+000 3,000 
10 DJ 750G DN 75 - Ocoliş - Runc - Lunca Largă 0+000 5+000 5,000 



11 DJ 762 

Limită judeţul Hunedoara - Dealul 
Crişului - Valea Maciului - Mârteşti - 
Vidra - Lunca de Jos - Vârtăneşti - 
Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75) 

40+600 63+900 23,300 

12 DJ 762B DJ 762 - Avram Iancu 0+000 1+917 1,917 
  TOTAL - km     150,552 
      
 TOTAL zona 1+zona2+zona3+zona4+zona5 869.756 

     
 
 

  Director executiv                  Şef serviciu 
     Ioan BODEA     Floare PERŢA 



Anexa nr. 2 la Planul operativ de acţiune privind  
Prevenirea  şi combaterea înzăpezirii drumurilor   

judeţene în perioada de iarnă 2019-2020 
          

TABEL 
privind încadrarea pe nivele de viabilitate    

 a drumurilor judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba,   
pentru iarna 2018-2019 

          

Nr. 
crt 

Categoria 
funcţională 
şi numărul 
drumului 

Sectorul 
de la 

km  la 
km 

Între 
localităţile 
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Motivul 
încadrării 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          

NIVEL I DE VIABILITATE 
          

1 DJ 106 F 0+000-
16+675 

DN1 - 
Gârbova 16,675 30 C5 I3 NI1 

Asigură legătura 
municipiului 

Sebeş cu Gîrbova 

2 DJ 106 I 0+000-
21+526 

Cunţa - 
Berghin 21,526 50 C5 I3 NI1 

Asigură legătura 
cu gara Cunţa, 

DN1 

3 DJ 106 K 1+210-
12+000 

Sebeş - 
Daia 

Română 
10,790 65 C5 I3 NI1 

Asigura legatura 
comunei Daia 

Română cu 
municipiul Sebeş 

4 DJ 106 M 0+000-
3+300 DN1 - Cut 3,300 50 C5 I3 NI1 

Asigură legatura 
comunei Cut cu 

municipiul Sebeş  

5 DJ 107 2+112-
20+000  

Alba - 
Berghin 17,888 50 C5 I3 NI1 

Asigură legătura 
între municipiul 

Alba Iulia şi 
comuna Berghin  

6 DJ 107 
 

50+760-
78+000 

 Blaj - 
limita 
judeţul 
Mureş 

27,240 50 C5 I3 NI1 

Asigură legătura 
între municipiul 

Blaj şi oraşul 
Tîrnăveni (judeţul 

Mureş) 

7 DJ 107 B 0+000-
8+000 

Sântimbru - 
Coşlar 8,000 50 C5 I3 NI1 

Asigură legătura 
între DN1 şi 

DN14B 

8 DJ 107 C 0+000-
10+253   

Alba Iulia - 
Oarda de 

Jos 
10,253 50 C5 I3 NI1 

Asigură legătura 
între municipiul 

Alba Iulia şi 
comuna Ciugud 

9 DJ 107 C 
  

12+953- 
23+593 

Alba Iulia - 
Vinţu de 

Jos 
10,640 50 C5 I3 NI1 

Asigura legatura 
între municipiul 

Alba Iulia, 
municipiul Deva 

(judeţul 
Hunedoara) şi 
oraşul Cugir 



10 DJ 107 D 0+000- 
3+340 

Unirea - 
Ocna Mureş 3,340 50 C5 I3 NI1 

Asigură 
Societatea  

„UPSOM” SA cu 
materie prima 

11 DJ 107 E 2+550-
22+375 

Aiud - 
Vama 
Seacă 

19,825 30 C5 I3 NI1 

Asigură legătura 
municipiului Aiud 

cu centrul de 
comună  

12 DJ 107 F 0+000-
9+860 

Unirea II - 
Lunca 
Mureş 

9,860 40 C5 I3 NI1 

Asigură 
transportul 

muncitorilor la 
Ocna Mureş 

13 DJ 107 H 2+374-
18+210 

DN1 - Ighiu 
- Şard 15,836 35 C5 I2 NI1 Asigura legătura 

cu judeţul 

14 DJ 107 I 63+980-
78+420 

Mogoş - 
DN74 14,440 90 C5 I2 NI1 

Asigura legătura 
comunelor Mogoş 

şi Bucium cu 
DN74 

15 DJ 107 K 0+000-
9+000 

Galda de 
Jos - Galda 

de Sus 
9,000 85 C5 I2 NI1 

Asigură  legătura 
comunelor Galda 

de Jos şi 
Intregalde cu 

judeţul 

16 DJ 107 M 42+000-
67+000 Buru - Aiud 25,000 60 C5 I2 NI1 

Asigura legatura 
intre Aiud si 

DN75 

17 DJ 107 N 0+000-
2+600 

DN1 - 
Mirăslău 2,600 60 C5 I2 NI1 

Asigura  legătura 
comunei Mirăslău 

cu DN1 şi 
reşedinţa de judeţ  

18 DJ 704 0+000-
1+250 

Şibot - 
Cugir 1,250 50 C5 I3 NI1 

Asigură legatura 
cu centrul 

industrial  Cugir 

19 DJ 750 C 35+760-
53+760 

Valea 
Mănăstirii - 

Teiuş 
18,000 50 C5 I3 NI1 

Asigură  legătura 
din DN1 cu zona 
turistică Rîmeţ-
Valea Mănăstirii   

TOTAL NIVEL I   245,463           
          

NIVEL II DE VIABILITATE 
          

1 DJ 103 G 0+000-
5+000 

Inoc - limită 
judeţul Cluj 5,000 70 C5 I3 NI2 Asigură  

transportul local 

2 DJ 106 E 47+865-
52+165 

Limită 
judeţul 

Sibiu - DN 
67C 

4,300 75 C5  I3 NI3 Asigură legatura 
cu judeţul Sibiu 

3 DJ 106 K 20+000-
29+929 

Ohaba - 
DJ107 9,929 60 C5 I3 NI2 

Asigură 
transportul 

muncitorilor 

4 DJ 106 L 0+000-
16+300 

Şpring - 
Roşia de 

Secaş 
16,300 50 C5 I3 NI2 

Asigură 
transportul 

muncitorilor 

5 DJ 107 31+000-
47+760 

Roşia de 
Secaş - Blaj 16,760 60 C5 I3 NI2 

Asigură 
transportul 

muncitorilor la 
municipiul Blaj 



6 DJ 107 A 4+018-
29+925 

Vinţu de 
Jos - limită 

judeţul 
Hunedoara 

25,907 50 C5 I3 NI2 
Asigură legătura 
cu gara Vinţu de 

Jos 

7 DJ 107 D 8+450-
31+320 

Ocna Mureş 
- Şilea 22,870 40 C5 I3 NI2 

Asigură 
transportul 

muncitorilor la 
oraşul Ocna 

Mureş 

8 DJ 107 G 0+000-
19+437 

Ocna Mureş 
- Găbud - 

limită 
judeţul 
Mureş 

19,437 45 C5 I3 NI2 

Asigura 
transportul 

muncitorilor la 
oraşul Ocna 

Mureş 

9 DJ 107 I 3+000-
22+400 

Aiud - 
Rîmet 19,400 85 C5 I2 NI2 

Asigură 
transportul 

muncitorilor la 
Aiud 

10 DJ 107 K 9+000-
20+000 

Galda de 
Sus - 

Intregalde 
11,000 85 C5 I2 NI2 

Asigură 
transportul 
forestier şi 
legătura cu 

judeţul 

11 DJ 107 L 0+650-
5+150 

Sântimbru - 
Totoi - 
Teleac 

4,500 60 C5 I2 NI2 Asigură legatura 
cu judeţul 

12 DJ 107 V 0+000-
15+000 

Sânmiclăuş 
- DJ 107 D 15,000 60 C5 I3 NI2 Asigură 

transportul local 

13 DJ 107 Z 0+000-
1+000 

Ciumbrud - 
Păgida 1,000 60 C5 I2 NI2 Asigură 

transportul local 

14 DJ 107 Z 5+700-
8+500 

Gîmbaş - 
Aiud 2,800 60 C5 I2 NI2 Asigură 

transportul local 

15 DJ 141 C 0+000-
5+000 

Lunca - 
Cenade 5,000 45 C5 I3 NI2 

Asigură  legatura 
din DN14B cu 

localitatea Cenade  

16 DJ 141 E 0+000-
1+000 

Cenade - 
limită 
judeţul  
Sibiu 

1,000 45 C5 I2 NI2 Asigură  
transportul local 

17 DJ 142 L 0+000-
6+300 

Ciumbrud -
Rădeşti 6,300 50 C5 I3 NI2 Asigură  

transportul local 

18 DJ 142 M 0+000-
5+600 

Halta 
Bălcaciu - 
Bălcaciu 

5,600 50 C5 I2 NI2 Asigură  
transportul local 

19 DJ 142 N 0+000-
1+800 

DJ 107 - 
Căpîlna de 

Jos 
1,800 50 C5 I2 NI2 Asigură  

transportul local 

20 DJ 142 N 4+500-
5+150 

Sânmiclăuş 
- DJ 107 V 0,650 50 C5 I2 NI2 Asigură  

transportul local 

21 DJ 142 P 0+000-
3+800 

Crăciunelu 
de Jos - 

Bucerdea 
Grânoasă 

3,800 50 C5 I2 NI2 

Asigură 
transportul 

muncitorilor la 
Blaj 

22 DJ 704 A 5+050-
16+850  

Sibişeni - 
Pianu de 

Sus 
11,800 65 C5 I2 NI2 

Asigura  legătura 
cu judeţul şi 

centrul de comună 



23 DJ 704 A 19+350-
24+393 

Răchita - 
Sebeşel 5,043 65 C5 I2 NI2 

Asigură 
transportul 
forestier şi 
legătura cu 

judeţul 

24 DJ 705 30+500-
48+128 

Almaşul 
Mic - 
Zlatna 

17,628 80 C5 I2 NI2 

Asigură 
transportul 

muncitorilor la 
exploatarea 

minieră 

25 DJ 705 B 0+000-
12+148 

Tărtăria - 
Sibişeni - 
Vinţu de 

Jos - Vurpăr 

12,148 50 C5 I3 NI2 Asigură  
transportul local 

26 DJ 705 E 0+000-
4+800 

DN 7 - 
Săliştea  4,800 50 C5 I3 NI2 

Asigură  legătura 
comunei Săliştea 

cu DN7  

27 DJ 705 H 2+400-
4+665 

Nădăştie - 
Glod 2,265 50 C5 I3 NI2 Asigură  

transportul local 

28 DJ 742 0+000-
19+415 

DN 74 A - 
Gura 

Cornei 
19,415 70 C5 I2 NI2 

Asigură 
transportul 

muncitorilor la 
exploatarea 

minieră 

29 DJ 750 A 0+000-
3+500 

Gura 
Sohodol - 
Sohodol 

3,500 75 C5 I3 NI2 
Asigură  legatura 

din DN75 cu 
Sohodol  

30 DJ 750 B 0+000-
8+000 

Vadu 
Moţilor - 

PoianaVadu
lui 

8,000 70 C5 I3 NI2 
Asigură legătura 

din DN75 cu 
Poiana Vadului   

31 DJ 750 F 0+000-
3+000 

DN 75 - 
Poşaga de 

Jos 
3,000 80 C5 I3 NI2 

Asigură  legătura  
din DN75  cu 
Poşaga de Jos 

32 DJ 750 G 0+000-
5+000 

DN 75 - 
Ocoliş 5,000 80 C5 I3 NI2 

Asigură  legătura  
din DN75  cu 

Ocoliş  

33 DJ 762 
45+600 

- 
63+900 

Vidrişoara - 
Vidra - 
DN75 

18,300 85 C5 I2 NI2 

Asigură 
transportul 

forestier şi de 
muncitori 

34 DJ 762 B 0+000- 
1+917 

DJ 762 - 
Avram 
Iancu 

1,917 50 C5 I2 NI2 

Asigură legatura 
cu centrul de 

comună Avram 
Iancu 

TOTAL NIVEL II                                    311.169           
          

NIVEL III DE VIABILITATE 
          

1 DJ 103 E 0+000-
9+390 

DN 1 - 
Gârbova de 

Jos - 
Gârboviţa - 
Gârbova de 

Sus 

9,390 70 C5 I3 NI3 Asigură  
transportul local 

2 DJ 103 G 5+000-
13+200 

Inoc - limită 
judeţul Cluj 8,200 70 C5 I3 NI3 Asigură  

transportul local 



3 DJ 107 20+000-
31+000 

Berghin - 
Roşia de 

Secaş 
11,000 60 C5 I3 NI3 Asigură 

transportul local 

4 DJ 107 B 8+000-
22+000 

Mihalţ – 
limită 
judeţul 
Sibiu 

14,000 60 C5 I3 NI3 Asigură 
transportul local 

5 DJ 107 I 22+400-
42+000 

Râmeţ - 
Mogoş 19,600 90 C5 I3 NI3 Asigură 

transportul local 

6 DJ 107 I 57+420-
63+980 

Râmeţ - 
Mogoş 6,560 90 C5 I3 NI3 Asigură 

transportul local 

7 DJ 107 K 20+000-
32+000 

Intregalde - 
Ivăniş 12,000 90 C5 I3 NI3 Asigură 

transportul local 

8 DJ 107 K 35+500-
37+500 

Ghioncani-
Bârleşti 2,000 90 C5 I3 NI3 Asigură 

transportul local 

9 DJ 107 U 0+000-
7+000 

Băcăinţi - 
Bulbuc 7,000 60 C5 I3 NI3 Asigură  

transportul local 

10 DJ 141 C 5+000-
13+000 

Cenade - 
limită 
judeţul 
Sibiu 

8,000 45 C5 I3 NI3 Asigură  
transportul local 

11 DJ 141 D 0+000-
12+400 

Draşov - 
limită 
judeţul 
Sibiu 

12,400 50 C5 I3 NI3 Asigură  
transportul local 

12 DJ 142 K 0+000-
6+000 

Cetatea de 
Baltă - 

Tătârlaua 
6,000 50 C5 I3 NI3 Asigură  

transportul local 

13 DJ 142 K 28+550-
30+750 

Tăuni - DN 
14 B 2,200 60 C5 I3 NI3 Asigură  

transportul local 

14 DJ 670 C 0+000-
3+000 

Săsciori - 
Câlnic 3,000 60 C5 I3 NI3 Asigură  

transportul local 

15 DJ 670 C 6+000-
6+700 

Săsciori - 
Câlnic 0,700 60 C5 I3 NI3 Asigură  

transportul local 

16 DJ 704 A 0+000-
5+050 

Sibişeni - 
Pianu de 

Sus 
5,050 65 C5 I2 NI3 

Asigură  legătura 
cu judeţul şi 

centrul de comună 

17 DJ 705 D 7+700-
33+100 

limită 
judeţul 

Hunedoara 
- Cib - 

Almaş – 
limită 
judeţul 

Hunedoara 

25,400 80 C5 I3 NI3 Asigură 
transportul local 

18 DJ 750 0+000-
6+000 

DN 75 - 
Ordâncuşa 6,000 80 C5 I3 NI3 Asigură  

transportul local 

19 DJ 750 B 8+000-
10+500 

Poiana  
Vadului - 
Păşteşti 

2,500 80 C5 I3 NI3 Asigură  
transportul local 

20 DJ 750 C 0+000-
5+000 

Sălciua - 
Ponor - 
Valea 

Mănăstirii  

5,000 85 C5 I3 NI3 Asigură  
transportul local 

TOTAL NIVEL III                                   166,000           
          

 



NIVEL IV DE VIABILITATE 
          

1 DJ 106 K 12+000-
20+000 

Daia 
Română - 

Ohaba 
8,000 40 C5 I3 NI3 

Asigură  
transportul local 

2 DJ 107 L 0+000-
0+650 

Sântimbru - 
Totoi - 
Teleac 

0,650 60 C5 I2 NI4 
Asigură  

transportul local 

3 DJ 107 H 0+000-
2+374 

Coşlariu - 
DN 1 2,374 70 C5 I2 NI4 Asigură  

transportul local 

4 DJ 107 I 42+000-
57+420 

Râmeţ - 
Mogoş 15,420 90 C5 I3 NI4 Asigură  

transportul local 

5 DJ 107 K 32+000-
35+500 

Intregalde - 
Mogoş 3,500 90 C5 I3 NI4 Asigură  

transportul local 

6 DJ 107 Z 1+000-
5+700 

Păgida - 
Gîmbaş 4,700 60 C5 I2 NI4 Asigură  

transportul local 

7 DJ 141 E 1+000-
6+070 

Cenade - 
limită 
judeţul 
Sibiu 

5,070 55 C5 I3 NI4 

Asigură  
transportul local 

8 DJ 142 B 11+612-
14+962 

limită 
judeţul 
Sibiu - 

Cetatea de 
Balta 

3,350 60 C5 I3 NI4 

Asigură  
transportul local 

9 DJ 142 K 6+000-
28+550 

Tătîrlaua - 
Tăuni 22,550 65 C5 I3 NI4 Asigură  

transportul local 

10 DJ 142 L 6+300-
21+350 

Rădeşti - 
Mihalţ 15,050 50 C5 I3 NI4 Asigură  

transportul local 

11 DJ 142 M 5+600-
12+200 

Bălcaciu - 
Valea 
Lunga 

6,600 50 C5 I3 NI4 
Asigură  

transportul local 

12 DJ 142 N 1+800-
4+500 

Capîlna de 
Jos - 

Sânmiclăuş 
2,700 60 C5 I3 NI4 

Asigură  
transportul local 

13 DJ 670 C 3+000-
6+000 

Săsciori - 
Cîlnic 3,000 60 C5 I3 NI4 Asigură  

transportul local 

14 DJ 704 A 16+850-
19+350 

Strungari - 
Răchita 2,500 65 C5 I2 NI4 Asigură  

transportul local 

15 DJ 704 K 0+000-
5+000 

Vinerea (DJ 
704) - 

Săliştea (DJ 
705 E) 

5,000 70 C5 I3 NI4 

Asigură  
transportul local 

16 DJ 705 H 0+000-
2+400 

Cheile 
Cibului - 

Glod 
2,400 50 C5 I3 NI4 

Asigură  
transportul local 

17 DJ 750 6+000-
25+000 

Ordîncuşa - 
Gheţar 19,000 85 C5 I3 NI4 Asigură  

transportul local 

18 DJ 750 C 5+000-
15+000 

Sălciua - 
Ponor - 
Valea 

Mănăstirii  

10,000 85 C5 I3 NI4 

Asigură  
transportul local 

19 DJ 750 C 27+500-
35+760 

Sălciua - 
Ponor - 
Valea 

Mănăstirii  

8,260 85 C5 I3 NI4 

Asigură  
transportul local 



20 DJ 750 E 0+000-
2+000 

DN 75 - sat 
vacanţă - 
Vârtop 

2,000 70 C5 I3 NI4 
Asigură  

transportul local 

21 DJ 762 40+600-
45+600 

Limită 
judeţul 

Hunedoara 
- Vidrişoara  

5,000 90 C5 I2 NI4 

Asigură  
transportul local 

TOTAL NIVEL IV                                   147.124           
TOTAL NIVEL I+II+III+IV                                 869.756           

   
 

Director executiv                 Şef serviciu 
     Ioan BODEA     Floare PERŢA 



Anexa nr. 4 la Planul operativ de acţiune privind  
Prevenirea  şi combaterea înzăpezirii drumurilor   

judeţene în perioada de iarnă 2019-2020 
 

Sectoarele  de drumuri judeţene 
declarate închise în  perioada de iarnă 2019-2020 

 
Nr. 
crt. Drumul judetean Sectorul de drum inchis Varianta ocolitoare 

1 DJ 107 I: Aiud - Râmeţ - 
Geogel - Valea Barnii - 
Mogoş - Bucium - DN 74 

de la km 42+000 la km 
55+540; L=13,540 km; între 
localităţile Geogel şi Cojocani 

varianta ocolitoare: DJ 107 I, 
cu acces din DN 1 (Aiud) şi 
DN 74 (prin localităţile 
Bucium şi Mogoş) 

2 DJ 107 K: Galda de Jos - 
Poiana Galdei - Intregalde 
- Ghioncani -  DJ 107 I 

de la km 32+000 la km 
37+500;  L= 5,500 km ; între 
localităţile Valea Mlacii şi 
Valea Tupilor 

varianta ocolitoare: DJ 107 I, 
cu acces din DN 74 prin 
localităţile Bucium şi Mogoş 

3 DJ107Z: Ciumbrud 
(DJ107E) – Păgida – 
Gîmbaş - Aiud (DN1) 

de la km.1+000 la km.4+200, 
între localităţile Ciumbrud şi 
Păgida; L=3,20km 

varianta ocolitoare: Aiud - 
Gîmbaş - Păgida 

4 DJ 670 C: Săsciori - 
Dumbrava - Câlnic  

de la km 3+000 la km 6+000; 
L=3,000 km; între localităţile 
Dumbrava şi Cîlnic 

varianta ocolitoare: DJ 106 F, 
cu acces din DN 1 (intersecţie 
DN 1 cu DJ 106 F) 

5 DJ 704 A: DN7 - Pianu de 
Jos - Pianu de Sus - 
Strungari - Răchita - DN 
67C 

de la km 16+850 la km 
19+350; L=2,50 km; între 
localităţile Strungari şi Răchita 

varianta ocolitoare DN 67C, cu 
acces din DN 1 (Sebeş) 

6 DJ704K: Vinerea (DJ704)-
Săliştea (DJ705E) 

de la km 0+000 la km 5+000; 
L= 5,00 km; între Vinerea şi 
Săliştea 

varianta ocolitoare: nu este 
cazul 

7 DJ705H: Cheile Cibului 
(DJ705D - Glod -Nădăştie 
(DJ705D) 

de la km.0+000 la km.2+335; 
L=2,335; 

varianta ocolitoare: DJ705D 

8 DJ 750 C: Sălciua de Sus - 
Valea Largă - Ponor - 
Rîmeţ - Valea Mănăstirii - 
Stremţ - Teiuş 

de la km 5+000 la km 15+000 
si de la km 27+500 la km 
35+760;  
L=18,260 km; între localităţile 
Valea Largă şi Valea Mănăstirii 

varianta ocolitoare: DJ750C, 
cu acces din DN 1 (Teius) si 
DN 75 (Salciua) sau varianta 
din DJ 107 I, cu acces din DN 
1 (Aiud) 

9 DJ750E: DN75 - Sat 
Vacanţă - Vârtop 

de la km.0+000 la km 2+000; 
L=2,00km; între DN75 şi 
Vîrtop 

varianta ocolitoare: nu este 
cazul 

10 DJ762: Limită judeţul 
Hunedoara - Dealul 
Crişului - Valea Maciului - 
Mârteşti - Vidra - Lunca 
de Jos - Vârtăneşti- 
Burzoneşti - Mihoieşti 
(DN75) 

de la km.40+600 la 
km.46+300; L=5,70km, între 
localitatea Valea Vidrişorii şi 
limită judeţul Hunedoara 

varianta ocolitoare: nu este 
cazul 

 
Lungimea totală sectoare de drumuri inchise: 61.035 km.    
 
  Director executiv                 Şef serviciu 
     Ioan BODEA     Floare PERŢA 



Anexa nr. 5 la Planul operativ de acţiune privind  
Prevenirea  şi combaterea înzăpezirii drumurilor   

judeţene în perioada de iarnă 2019-2020 
 

 
LISTA SECTOARELOR DE DRUM PE CARE SE ACŢIONEAZĂ  

NUMAI CU MATERIALE ANTIDERAPANTE  
(NISIP FĂRĂ SARE) 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
drumului 
judeţean 

Sectorul de drum 
Lungimea 
sectorului 

(km) 
Observaţii 

1 DJ 103G km. 9+200 – km.13+200 4,000 Drum împietruit 
2 DJ 103E km. 0+000 – km. 9+390 9,390 Drum împietruit şi de pământ 
3 DJ 106K km. 18+029 – km. 24+700 6,671 Drum împietruit 
4 DJ 107B km. 11+550 – km. 18+106 6,556 Drum împietruit 
5 DJ 107D km. 30+100 – km. 31+320 1,220 Drum împietruit 
6 DJ 107H km. 0+000 – km. 2+374 2,374 Drum împietruit 
7 DJ 107I km. 11+440 – km 42+000 

km. 55+540 - km 56+310 
31.330 Drum împietruit             

8 DJ 107K km. 17+700 – km. 32+000 19,800 Drum împietruit 
9 DJ 107V km. 3+150 – km. 15+000 11,850 Drum împietruit 
10 DJ 107Z km. 0+650 – km. 1+000 

km. 4+200 – km. 4+950 
1,100 Drum împietruit 

11 DJ 141C km. 8+000 – km. 13+000 5,000 Drum împietruit 
12 DJ141E Km.1+200-km.6+070 4.870 Drum pământ 
13 DJ 142K km. 7+000 – km. 20+450 13,450 Drum împietruit 
14 DJ 142L km. 15+100 – km. 21+350 6,250 Drum împietruit 
15 DJ142M Km.6+700-km.12+200 5,500 Drum pământ 
16 DJ142N Km.2+000-km.4+650 2,650 Drum pământ 
17 DJ142P Km.3+300-km.3+800 0,500 Drum împietruit 
18 DJ704A Km.0+280-km.5+050 4,770 Drum împietruit 
19 DJ 705B km. 0+000 – km. 4+350 4,350 Drum împietruit 
20 DJ 705D Km. 7+700 - km 8+175 

km. 21+600 – km. 33+100 
11,975 Drum împietruit  

21 DJ 742 km. 6+400 – km. 9+660 3,260 Drum împietruit 
22 DJ 750 km. 16+720 – km. 25+000 8,280 Drum împietruit 
23 DJ 750C km. 0+600 – km. 5+000; 4,400 Drum împietruit 

 
Director executiv                 Şef serviciu 

     Ioan BODEA     Floare PERŢA 
 
 
 
 
 
 

 



 Anexa nr. 6 la Planul operativ de acţiune privind  
Prevenirea  şi combaterea înzăpezirii drumurilor   

judeţene în perioada de iarnă 2019-2020 
INTERVALELE DE TIMP MAXIME DE INTERVENŢIE 

NECESARE, CORESPUNZĂTOR FIECĂRUI NIVEL DE VIABILITATE 

Nr. 
crt. 

N
iv

el
 d

e 
in

te
rv

en
tie

 

Caracteristici generale ale fiecărui 
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1. N.I.1 

Asigurarea unei informări 
permanente asupra viabilităţii şi 
coordonarea operativă a 
intervenţiilor;  
Dotarea cu utilaje suficiente şi 
organizarea lucrului permanent al 
acestora;  
Prioritate în intervenţie;                   
Asigurarea răspândirilor preventive 
de materiale antiderapante, continuu 
şi prioritar;           
Prevenirea înzăpezirii drumurilor se 
realizează prin patrularea cu 
autoutilaje. Această acţiune se 
desfăşoară permanent în timpul 
ninsorilor, precum şi a viscolelor 
slabe (viteza vântului mai mică de 
30km./h) cu utilajele prevăzute 
pentru această activitate. 

8 ore după 
încetarea 
viscolului 

sau a 
ninsorii 
viscolite 

24 ore 
după 

încetarea 
viscolului 

sau a 
ninsorii 
viscolite 

maximum 
două zile 

când prognoza 
meteorologică 
generală sau 
mijloacele de 

detectare locală 
indică 

posibilitatea 
apariţiei poleiului, 

gheţii sau 
ninsorii, cât şi în 
perioada în care 

se manifestă 
variaţii de 

temperature 
(+ziua şi -
noaptea) 

maximum 3 
ore de la 

semnalarea 
fenomenului 

10 ore 2 zile  4 
zile 



2. N.I.2 

Asigurarea unei informări 
permanente asupra viabilităţii si 
coordonarea operativă a 
intervenţiilor;  
Dotarea cu utilaje suficiente 
independent de nivelul I şi 
organizarea lucrului permanent al 
acestora;  
Asigurarea răspândirilor preventive 
de materiale antiderapante;  
Prevenirea înzăpezirii drumurilor se 
realizează prin patrularea cu 
autoutilaje. Această acţiune se 
desfăşoară permanent în timpul 
ninsorilor, precum şi a viscolelor 
slabe (viteza vântului mai mică de 
30km./h) cu utilajele prevăzute 
pentru această activitate. 

12 ore 
după 

încetarea 
viscolului 

sau a 
ninsorii 
viscolite 

36 ore 
după 

încetarea 
viscolului 

sau a 
ninsorii 
viscolite 

maximum 
trei zile idem 

maximum 5 
ore de la 

semnalarea 
fenomenului 

1 zi 4 zile 6 
zile 

3. N.I.3 

Asigurarea unei informari 
permanente asupra viabilităţii si 
coordonarea operativă a 
interventiilor;  
Se pot folosi şi utilaje repartizate 
nivelurilor I şi II;  
Prevenirea înzăpezirii drumurilor se 
realizează prin patrularea cu 
autoutilaje. Această acţiune se 
desfăşoară permanent în timpul 
ninsorilor, precum şi a viscolelor 
slabe (viteza vântului mai mică de 
30km./h) cu utilajele prevăzute 
pentru această activitate. 

16 ore 
după 

încetarea 
viscolului 

sau a 
ninsorii 
viscolite 

48 ore 
după 

încetarea 
viscolului 

sau a 
ninsorii 
viscolite 

maximum 
patru zile idem 

maximum 7 
ore de la 

semnalarea 
fenomenului 

4 zile 7 zile 8 
zile 

4. N.I.4 

Organizarea activităţii de iarnă şi a 
informării fără prioritate, numai în 
cazul necesităţii de a asigura 
circulaţia pe sectoarele de drum 
respective. 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Director executiv,                    Şef serviciu,     
            Bodea Ioan                                Perţa Floare  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
PREȘEDINTE 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Statului de funcții  

al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna octombrie 2019; 
  Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului 
de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- solicitarea nr. 3781 din 20 septembrie 2019 a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 
înregistrată cu nr. 20152 din 20 septembrie 2019 la registratura Consiliului Județean Alba. 

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

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 44 alin. 4 şi anexa nr. 1 lit. c din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, 

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

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
adoptă următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 
Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 185 din 27 august 2019 își încetează 
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Bibliotecii 
Judeţene „Lucian Blaga” Alba, va duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  
 Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 
administratorului public al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției 
dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba.  
  

                                                   Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
    
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr.  199 
Alba Iulia,  15 octombrie 2019 



Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către 
următoarele comisii de specialitate: 
 Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
 Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Județean Alba nr.  199 15/ octombrie 2019 

 
STAT DE FUNCŢII 

al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea funcţiei Nivelul 
studiilor 

Număr 
posturi 

1 Contabil şef grad II S 1 
SECŢIA PRELUCRARE CARTE 

2-3 Bibliotecar gradul IA S 2 
4 Bibliotecar debutant  S 1 
5 Bibliotecar treapta IA M 1 

SECŢIA COPII 
6 Bibliotecar gradul I SSD 1 
7 Bibliotecar treapta IA M 1 

SECŢIA ADULŢI 
8-9 Bibliotecar gradul IA S 2 
10 Bibliotecar gradul I SSD 1 

SALA DE LECTURĂ 
11-12 Bibliotecar gradul IA S 2 

13 Bibliotecar gradul II S 1 
14 Bibliotecar debutant S 1 
 SECŢIA METODICĂ ŞI ANIMAŢIE CULTURALĂ 

15 Bibliotecar gradul II  S 1 
SECŢIA PERIODICE 

16 Bibliotecar debutant S 1 
FILIALA AMPOI 

17 Bibliotecar gradul IA S 1 
FILIALA CETATE 

18 Bibliotecar gradul IA S 1 
FILIALA CENTRU DE ZI 

19 Bibliotecar treapta I PL 1 
SECŢIA INFORMATICĂ 

20-21 Inginer de sistem gradul IA S 2 
SECŢIA BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIONET 

22 Bibliograf gradul I S 1 
REDACŢIA „DISCOBOLUL” 

23 Secretar de redacţie gradul II S 1 
24 Tehnoredactor gradul II S 1 
25 Redactor gradul I S 1 

RESURSE UMANE 
26 Inspector de specialitate gradul IA S 1 

ADMINISTRATIV 
27 Inspector de specialitate gradul IA S 1 
28 Secretar-dactilograf IA M 1 

DESERVIRE 
29 Muncitor calificat I (Legător carte) M 1 
30 Şofer I M 1 

31-32 Îngrijitor M 2 
 TOTAL POSTURI:  32 

   
                                      Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 
                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 22389/15 octombrie 2019 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii 

al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 

 
I. Expunere de motive 
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, prin adresa nr. 3781 din 20 septembrie 2019, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20152 din 20 septembrie 2019, a 
solicitat a solicitat transformarea unui post de bibliotecar vacant, pentru o mai mare 
adresabilitate în momentul scoaterii la concurs. 

Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, președintele consiliului județean 
„întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi 
funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare 
a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 185 din 27 august 2019 a fost aprobat 

Statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 
 
III. Reglementări anterioare 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 185 din 27 august 2019 privind aprobarea 

modificării Statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 
 
IV. Baza legală 

 - art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 44 alin. 4 şi anexa nr. 1 lit. c din  Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;  
 

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba,  a 
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2019, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 



X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
Nu este cazul 
 
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 
 
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 
 
 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de 
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de 
hotărâre înregistrat cu nr.  199 din  15 octombrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

 
 

 PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                 APROB 
JUDEŢUL ALBA                                    PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                          Ion DUMITREL 
SECRETAR  GENERAL                                                                                     
Nr. 22390/15 octombrie 2019 
 

 
 
 
 

Către 
BIROUL RESURSE UMANE 

Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU – şef birou 
 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  
 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Statului de funcții  

al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 17 octombrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 24 octombrie 2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 199/15 octombrie 2019 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului 
de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- solicitarea nr. 3781 din 20 septembrie 2019 a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, 
înregistrată cu nr. 20152 din 20 septembrie 2019 la registratura Consiliului Județean Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                         
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Biroul resurse umane  
Nr._____ /16 octombrie 2019 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii  

al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 

 
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul județean îndeplinește: “atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi 
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii, 
la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a 
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare 
ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes 
judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 
 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba a solicitat, prin adresa nr. 3781 din 20 
septembrie 2019, aprobarea modificării statului de funcţii, prin transformarea unui post vacant, 
astfel:  
  - La Sala de lectură: transformarea postului de bibliotecar gradul IA în bibliotecar 
debutant. 

  
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 4 din  Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „organigrama şi statul de funcţii ale 
bibliotecii se aprobă de către autoritatea sau instituţia finanţatoare, conform legii”. 
 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 
raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării 
Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

 
 

Şef birou, 
Horaţiu Zaharia SUCIU 









ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,  
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului Alba,  

asupra drumului judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - 
Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - 

Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş  
 
 

  
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2019; 

 Luând în dezbatere: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 
judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - 
Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei 
- Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac 
- Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş, respectiv Cad. 1; 
Cad. 1.1; Cad. 2; Cad. 3; Cad. 3.1; Cad. 4; Cad. 4.1; Cad. 5; Cad. 5.1; Cad. 6; Cad. 7; Cad. 7.1; 
Cad 8; Cad. 8.1; Cad. 9; Cad. 9.1; Cad. 10; Cad. 11; Cad. 12; Cad. 12.1; Cad. 13; Cad 14; Cad. 
14.1; Cad. 15; Cad. 15.1; Cad. 16; Cad. 17; Cad. 18; Cad. 19; Cad. 19.1; Cad. 20; Cad. 21; Cad. 
21.1; Cad. 22; Cad. 23; Cad. 23.1; Cad. 24; Cad. 24.1; Cad. 25 A; Cad. 25 B; Cad. 25.1; Cad. 26; 
Cad. 26.1; Cad. 27; Cad. 27.1; Cad. 28; Cad. 28.1; Cad. 29; Cad. 30; Cad. 30.1; Cad. 31,   
documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 18432 din 30 august 2019; 

 Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 

287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind 

organizarea administrativă a teritoriului României; 
 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

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

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

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

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 



Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad 
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba 
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean 
DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - 
Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita 
Judeţul Mureş, având suprafaţa totală identificată de 1195555 mp., din care 295757 mp., 
intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 107, km 1+345(km 0+000)=> km 1+495, în suprafaţă totală de 
3288 mp., extravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 1+494, având suprafața 
construita de 40 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Municipiul Alba Iulia, parte din bunul imobil cuprins la poziţia 
cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 1.1 - Tronson DJ 107, km 1+495=>km 1+542. Construcția C1 - pod la km 1+518, 
având suprafața construită de 492 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun 
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 778 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Municipiul Alba Iulia, în extravilan, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 107, km 1+542=> km 2+103, în suprafaţă totală de 9387 mp., 
extravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 3+734, având suprafața construita 
de 40 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - 
Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona 
- Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe teritoriul administrativ 
al UAT - Municipiul Alba Iulia, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 
anexa nr. 1; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 107, km 2+228(km 2+103)=> km 3+735, în suprafaţă totală de 
29877 mp., extravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 3+734, având 
suprafața construita de 14 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) 
- Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 
Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Ciugud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 
45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3.1 - Tronson DJ 107, km 3+735=>km 3+742. Construcția C1 - pod la km 3+738, 
având suprafața construită de 58 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun 
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 101 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Ciugud, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4 - Tronson DJ 107, km 3+742=> km 4+259, în suprafaţă totală de 8274 mp., 
extravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 3+743, având suprafața construita 
de 12 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 4+258, având suprafaţa construită de 54 mp, 
aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - 
Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei 



- Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - 
Comuna Ciugud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4.1 - Tronson DJ 107, km 4+259=>km 4+429. Construcția C1 - pod la km 4+344, 
având suprafața construită de 1628 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun 
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 5230 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Ciugud, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 5 - Tronson DJ 107, km 4+429=> km 5+330, în suprafaţă totală de 10731 mp., 
intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 4+430, având suprafața construita 
de 53 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 5+329, având suprafaţa construită de 16 mp, 
aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - 
Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei 
- Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - 
Comuna Ciugud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 5.1 - Tronson DJ 107, km 5+330=>km 5+331. Construcția C1 - pod la km 5+330, 
având suprafața construită de 117 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun 
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 18 mp se află în proprietatea 
Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele 
Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, 
aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - 
Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei 
- Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - 
Comuna Ciugud, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 45 în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 6 - Tronson DJ 107, km 5+331=> km 10+075, în suprafaţă totală de 79795 mp., 
din care 25179 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 5+330, având 
suprafața construita de 17 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) 
- Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 
Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Ciugud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 
45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 7 - Tronson DJ 107, km 10+075=> km 18+432, în suprafaţă totală de 125328 
mp., din care 21845 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 18+431, 
având suprafața construita de 6 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia 
(DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Berghin, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 7.1 - Tronson DJ 107, km 18+432=>km 18+443. Construcția C1 - pod la km 
18+437, având suprafața construită de 63 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca 
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 158 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Berghin, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la 



poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 8 - Tronson DJ 107, km 18+443=> km 19+792, în suprafaţă totală de 21847 mp., 
din care 8154 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 18+444, având 
suprafața construita de 6 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 19+791, având suprafaţa 
construită de 9 mp, aferente sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Berghin, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 
nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. 
nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 8.1 - Tronson DJ 107, km 19+792=>km 19+800. Construcția C1 - pod la km 
19+796, având suprafața construită de 68 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca 
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 102 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Berghin, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins 
la poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 9 - Tronson DJ 107, km 19+800=> km 23+054, în suprafaţă totală de 56365 mp., 
extravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 19+801, având suprafața 
construita de 9 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 23+053, având suprafaţa construită de 
6 mp, aferente sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - 
Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona 
- Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe teritoriul administrativ 
al UAT - Comuna Berghin, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 
anexa nr. 1; 

 Cad. 9.1 - Tronson DJ 107, km 23+054=>km 23+081. Construcția C1 - pod la km 
23+067, având suprafața construită de 164 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca 
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 913 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Berghin, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins 
la poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 10 - Tronson DJ 107, km 23+081=> km 29+306, în suprafaţă totală de 88557 
mp., din care 22818 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 23+082, 
având suprafața construita de 6 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia 
(DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Ohaba, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 11 - Tronson DJ 107, km 29+306=> km 36+060, în suprafaţă totală de 97340 
mp., din care 17282 intravilan, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 
1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 
Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Roşia de Secaş, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 



 Cad. 12 - Tronson DJ 107, km 36+060=> km 40+013, în suprafaţă totală de 61187 
mp., din care 20422 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 40+012, 
având suprafața construita de 8 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia 
(DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cergău, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 12.1 - Tronson DJ 107, km 40+013=>km 40+024. Construcția C1 - pod la km 
40+018, având suprafața construită de 86 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca 
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 165 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cergău, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 13 - Tronson DJ 107, km 40+024=> km 44+249, în suprafaţă totală de 65012 
mp., din care 7030 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 40+025, având 
suprafața construita de 8 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 
Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 
Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cergău, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 
45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 14 - Tronson DJ 107, km 44+249=> km 46+805, în suprafaţă totală de 38544 
mp., extravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 46+804, având suprafața 
construita de 8 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Municipiul Blaj, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 
45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 14.1 - Tronson DJ 107, km 46+805=>km 46+815. Construcția C1 - pod la km 
46+810, având suprafața construită de 80 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca 
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 136 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Municipiul Blaj, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 15 - Tronson DJ 107, km 46+815=> km 50+299, în suprafaţă totală de 49539 
mp., din care 13978 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 46+816, 
având suprafața construita de 8 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia 
(DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Municipiul Blaj, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 15.1 - Tronson DJ 107, km 50+704 (km 50+299)=>km 50+811. Construcția C1 - 
pod la km 50+757, având suprafața construită de 1020 mp se află în proprietatea UAT - Județul 
ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 2303 mp se 
află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin 



Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, 
conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 
Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 
Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Municipiul Blaj, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 16 - Tronson DJ 107, km 50+811=> km 51+048, în suprafaţă totală de 4997 mp., 
din care 1972 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 50+813, având 
suprafața construita de 43 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) 
- Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 
Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Municipiul Blaj, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 
45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 17 - Tronson DJ 107, km 51+190 (51+048)=> km 51+377, în suprafaţă totală de 
2308 mp., intravilan, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac 
- Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Municipiul Blaj, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 
45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 18 - Tronson DJ 107, km 51+405 (51+377)=> km 53+085, în suprafaţă totală de 
30163 mp., din care 10580 intravilan, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia 
(DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Municipiul Blaj, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 19 - Tronson DJ 107, km 53+085=> km 55+363, în suprafaţă totală de 37464 
mp., din care 18073 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 55+361, 
având suprafața construita de 43 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 55+362, având 
suprafaţa construită de 2 mp, aferente sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - 
Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 
Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Sâncel, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 
45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 19.1 - Tronson DJ 107, km 55+363=>km 55+367. Construcția C1 - pod la km 
55+363, având suprafața construită de 43 mp şi C2 - pod la km 55+365, având suprafaţa 
construită de 8 mp., se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului 
public al judeţului, iar terenul în suprafața de 59 mp se află în proprietatea Statului Român, 
administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele Române 
reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent 
sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - 
Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - 
Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - 
Comuna Sâncel, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 45 în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 20 - Tronson DJ 107, km 55+367=> km 58+398, în suprafaţă totală de 45698 
mp., din care 8735 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 55+368, având 
suprafața construita de 17 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 55+369, având suprafaţa 
construită de 8 mp, aferente sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Sâncel, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 



45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 21 - Tronson DJ 107, km 58+398=> km 64+526, în suprafaţă totală de 87333 
mp., din care 29963 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 64+525, 
având suprafața construita de 5 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia 
(DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Şona, parte din bunul imobil cuprins la poziţia 
cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 21.1 - Tronson DJ 107, km 64+526=>km 64+527. Construcția C1 - pod la km 
64+527, având suprafața construită de 14 mp, se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca 
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 22 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Şona, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 22 - Tronson DJ 107, km 64+527=> km 64+891, în suprafaţă totală de 5428 mp., 
extravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 64+528, având suprafața 
construita de 5 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Şona, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 
45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 23 - Tronson DJ 107, km 64+891=> km 66+497, în suprafaţă totală de 23444 
mp., extravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 66+496, având suprafața 
construita de 12 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac 
- Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Jidvei, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 
45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 23.1 - Tronson DJ 107, km 66+497=>km 66+515. Construcția C1 - pod la km 
66+506, având suprafața construită de 212 mp, se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca 
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 298 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Jidvei, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 24 - Tronson DJ 107, km 66+515=> km 69+989, în suprafaţă totală de 58133 
mp., din care 11496 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 66+516, 
având suprafața construita de 12 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 69+988, având 
suprafaţa construită de de 13 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia 
(DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Jidvei, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 



 Cad. 24.1 - Tronson DJ 107, km 69+989=>km 70+008. Construcția C1 - pod la km 
69+998, având suprafața construită de 255 mp, se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca 
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 320 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Jidvei, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 25A - Tronson DJ 107, km 70+008=> km 70+179, în suprafaţă totală de 2800 
mp., intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 70+009, având suprafața 
construita de 13 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac 
- Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Jidvei, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 
45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 25B - Tronson DJ 107, km 70+203 (70+179)=> km 70+275, în suprafaţă totală 
de 1139 mp., intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 70+274, având 
suprafața construita de 11 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) 
- Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 
Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Jidvei, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 
45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 25.1 - Tronson DJ 107, km 70+275=>km 70+318. Construcția C1 - pod la km 
70+296, având suprafața construită de 467 mp, se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca 
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 614 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Jidvei, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 26 - Tronson DJ 107, km 70+318=> km 71+246, în suprafaţă totală de 13962 
mp., din care 6309 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 70+319, având 
suprafața construita de 11 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 71+245, având suprafaţa 
construită de 9 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Jidvei, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 
45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 26.1 - Tronson DJ 107, km 71+246=>km 71+254. Construcția C1 - pod la km 
71+250, având suprafața construită de 71 mp, se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca 
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 112 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Jidvei, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 



 Cad. 27 - Tronson DJ 107, km 71+254=> km 72+170, în suprafaţă totală de 13773 
mp., din care 6013 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 71+255, având 
suprafața construita de 9 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 72+169, având suprafaţa 
construită de 12 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac 
- Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Jidvei, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 
45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 27.1 - Tronson DJ 107, km 72+170=>km 72+177. Construcția C1 - pod la km 
72+173, având suprafața construită de 77 mp, se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca 
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 103 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Jidvei, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 28 - Tronson DJ 107, km 72+177=> km 75+369, în suprafaţă totală de 48053 
mp., din care 13349 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 72+178, 
având suprafața construita de 15 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 75+369, având 
suprafaţa construită de 12 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 
1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 
Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 28.1 - Tronson DJ 107, km 75+369=>km 75+433. Construcția C1 - pod la km 
75+401, având suprafața construită de 756 mp, se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca 
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 1207 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă, în extravilan, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 29 - Tronson DJ 107, km 75+433=> km 75+483, în suprafaţă totală de 1201 mp., 
extravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 75+438, având suprafața 
construita de 12 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac 
- Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 30 - Tronson DJ 107, km 75+607(75+483)=> km 76+381, în suprafaţă totală de 
13136 mp., din care 11813 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 
76+380, având suprafața construita de 9 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107: 
Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - 
Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul 
Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă, parte din bunul 
imobil cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 30.1 - Tronson DJ 107, km 76+381=>km 76+388. Construcția C1 - pod la km 
76+384, având suprafața construită de 65 mp, se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca 



bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 120 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă, în intravilan, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 31 - Tronson DJ 107, km 76+388=> km 79+994, în suprafaţă totală de 55798 
mp., din care 22764 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 76+389, 
având suprafața construita de 9 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia 
(DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1. 

Art. 2. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia/Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Blaj, înscrierea în 
Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând 
domeniului public al judeţului, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

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

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

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

     PREŞEDINTE,       SECRETAR  GENERAL, 
                         Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 200 
Alba Iulia, 16 octombrie 2019 

Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 
gestionarea patrimoniului județului 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  22429/16 octombrie 2019 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre  privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 

Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului Alba,  
asupra drumului judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - 

Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - 
Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş  

 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba a documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea 
Funciară, ca primă înregistrare a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul 
Alba, asupra drumului judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - 
Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - 
Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, ca bun aparţinând domeniului public al 
judeţului. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - 

Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - 
Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, este cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi 
completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 45. 

Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, 
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al 
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 
Județul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 107, în urma 
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice 
cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul 
Județean Alba cu nr. 18432/30 august 2019. 

Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba. 

  
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 

287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 

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

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 



 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 - Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 
 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
SC Topogecad S.R.L. Beiuş a întocmit documentaţii tehnice cadastrale, asupra DJ 107, 

documentații depuse și înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 18432/30 
august 2019. 

În urma verificării documentaţiei depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat faptul 
că documentaţia tehnică topografică de identificare imobil, respectă limitele proprietăţilor, 
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de 
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, 
asupra imobilelor identificate, care fac obiectul proiectului de hotărâre. 

 
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 
 
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 
 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  200 din 16 octombrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 

 PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 22433/16 octombrie 2019 
 

 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,  
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului,  

asupra drumului judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - 
Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - 

Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş  
 

 
 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 17 octombrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
care va avea loc în data de 24 octombrie 2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 200/16 octombrie 2019 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor 
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 
judeţului, asupra drumului judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - 
Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei 
- Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac 
- Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş, respectiv Cad. 
1; Cad. 1.1; Cad. 2; Cad. 3; Cad. 3.1; Cad. 4; Cad. 4.1; Cad. 5; Cad. 5.1; Cad. 6; Cad. 7; Cad. 
7.1; Cad 8; Cad. 8.1; Cad. 9; Cad. 9.1; Cad. 10; Cad. 11; Cad. 12; Cad. 12.1; Cad. 13; Cad 14; 
Cad. 14.1; Cad. 15; Cad. 15.1; Cad. 16; Cad. 17; Cad. 18; Cad. 19; Cad. 19.1; Cad. 20; Cad. 21; 
Cad. 21.1; Cad. 22; Cad. 23; Cad. 23.1; Cad. 24; Cad. 24.1; Cad. 25 A; Cad. 25 B; Cad. 25.1; 
Cad. 26; Cad. 26.1; Cad. 27; Cad. 27.1; Cad. 28; Cad. 28.1; Cad. 29; Cad. 30; Cad. 30.1; Cad. 
31, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18432 din 30 august 2019. 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 22470/16 octombrie 2019 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotărâre  privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - 
Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului,  

asupra drumului judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - 
Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - 

Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş  
 
 
 

Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al 
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se 
asigură de către consiliile judeţene. 

Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a 
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la 
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria 
funcţională de drum judeţean. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002 
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa 
nr. 1; 

Drumul judeţean DJ 107 a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 45. 

Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz, 
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii 
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”. 

Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al 
ANCPI nr. 700/2014. 

Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 
domeniului public al judeţului Alba, asupra unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 107, 
în urma identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii 
tehnice cadastrale, de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează: 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1 - Tronson DJ 107, km 1+345(km 0+000)=> km 
1+495, în suprafaţă totală de 3288 mp., extravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de 
la km 1+494, având suprafața construita de 40 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 
107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - 
Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita 
jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Municipiul Alba Iulia, parte din bunul 
imobil cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1.1 - Tronson DJ 107, km 1+495=>km 1+542. 
Construcția C1 - pod la km 1+518, având suprafața construită de 492 mp se află în proprietatea 
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața 
de 778 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor 
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă 
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia 



(DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Municipiul Alba Iulia, în extravilan, parte din bunul 
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 2 - Tronson DJ 107, km 1+542=> km 2+103, în 
suprafaţă totală de 9387 mp., extravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 
3+734, având suprafața construita de 40 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba 
Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Municipiul Alba Iulia, parte din bunul imobil cuprins 
la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 3 - Tronson DJ 107, km 2+228(km 2+103)=> km 
3+735, în suprafaţă totală de 29877 mp., extravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de 
la km 3+734, având suprafața construita de 14 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 
107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - 
Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita 
jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Ciugud, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 3.1 - Tronson DJ 107, km 3+735=>km 3+742. 
Construcția C1 - pod la km 3+738, având suprafața construită de 58 mp se află în proprietatea 
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața 
de 101 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor 
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă 
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia 
(DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Ciugud, în extravilan, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 4 - Tronson DJ 107, km 3+742=> km 4+259, în 
suprafaţă totală de 8274 mp., extravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 
3+743, având suprafața construita de 12 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 4+258, având 
suprafaţa construită de 54 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) 
- Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 
Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş, situat pe 
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Ciugud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 
45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 4.1 - Tronson DJ 107, km 4+259=>km 4+429. 
Construcția C1 - pod la km 4+344, având suprafața construită de 1628 mp se află în proprietatea 
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața 
de 5230 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor 
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă 
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia 
(DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Ciugud, în extravilan, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 5 - Tronson DJ 107, km 4+429=> km 5+330, în 
suprafaţă totală de 10731 mp., intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 
4+430, având suprafața construita de 53 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 5+329, având 
suprafaţa construită de 16 mp, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) 
- Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - 
Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş, situat pe 



teritoriul administrativ al UAT - Comuna Ciugud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 
45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 5.1 - Tronson DJ 107, km 5+330=>km 5+331. 
Construcția C1 - pod la km 5+330, având suprafața construită de 117 mp se află în proprietatea 
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața 
de 18 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor 
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă 
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia 
(DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Ciugud, în intravilan, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 6 - Tronson DJ 107, km 5+331=> km 10+075, în 
suprafaţă totală de 79795 mp., din care 25179 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea 
podului de la km 5+330, având suprafața construita de 17 mp, aferentă sectorului din drumul 
judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - 
Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 
Baltă - Limita jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Ciugud, parte din 
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 7 - Tronson DJ 107, km 10+075=> km 18+432, 
în suprafaţă totală de 125328 mp., din care 21845 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea 
podului de la km 18+431, având suprafața construita de 6 mp, aferentă sectorului din drumul 
judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - 
Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 
Baltă - Limita jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Berghin, parte din 
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 7.1 - Tronson DJ 107, km 18+432=>km 18+443. 
Construcția C1 - pod la km 18+437, având suprafața construită de 63 mp se află în proprietatea 
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața 
de 158 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor 
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă 
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia 
(DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Berghin, în intravilan, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 8 - Tronson DJ 107, km 18+443=> km 19+792, 
în suprafaţă totală de 21847 mp., din care 8154 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea 
podului de la km 18+444, având suprafața construita de 6 mp, C2 reprezintă culeea podului de la 
km 19+791, având suprafaţa construită de 9 mp, aferente sectorului din drumul judeţean DJ 107: 
Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - 
Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. 
Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Berghin, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 8.1 - Tronson DJ 107, km 19+792=>km 19+800. 
Construcția C1 - pod la km 19+796, având suprafața construită de 68 mp se află în proprietatea 
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața 
de 102 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor 
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă 
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia 
(DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş, 



situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Berghin, în extravilan, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 9 - Tronson DJ 107, km 19+800=> km 23+054, 
în suprafaţă totală de 56365 mp., extravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 
19+801, având suprafața construita de 9 mp, C2 reprezintă culeea podului de la km 23+053, 
având suprafaţa construită de 6 mp, aferente sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia 
(DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Berghin, parte din bunul imobil cuprins la 
poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 9.1 - Tronson DJ 107, km 23+054=>km 23+081. 
Construcția C1 - pod la km 23+067, având suprafața construită de 164 mp se află în proprietatea 
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața 
de 913 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor 
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă 
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia 
(DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Berghin, în extravilan, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 10 - Tronson DJ 107, km 23+081=> km 29+306, 
în suprafaţă totală de 88557 mp., din care 22818 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea 
podului de la km 23+082, având suprafața construita de 6 mp, aferentă sectorului din drumul 
judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - 
Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 
Baltă - Limita jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Ohaba, parte din 
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 11 - Tronson DJ 107, km 29+306=> km 36+060, 
în suprafaţă totală de 97340 mp., din care 17282 intravilan, aferentă sectorului din drumul 
judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - 
Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 
Baltă - Limita jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Roşia de Secaş, 
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 12 - Tronson DJ 107, km 36+060=> km 40+013, 
în suprafaţă totală de 61187 mp., din care 20422 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea 
podului de la km 40+012, având suprafața construita de 8 mp, aferentă sectorului din drumul 
judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - 
Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 
Baltă - Limita jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cergău, parte din 
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 12.1 - Tronson DJ 107, km 40+013=>km 
40+024. Construcția C1 - pod la km 40+018, având suprafața construită de 86 mp se află în 
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul 
în suprafața de 165 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și 
Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de 
Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba 
Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cergău, în intravilan, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 



- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 13 - Tronson DJ 107, km 40+024=> km 44+249, 
în suprafaţă totală de 65012 mp., din care 7030 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea 
podului de la km 40+025, având suprafața construita de 8 mp, aferentă sectorului din drumul 
judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - 
Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 
Baltă - Limita jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cergău, parte din 
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 14 - Tronson DJ 107, km 44+249=> km 46+805, 
în suprafaţă totală de 38544 mp., extravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 
46+804, având suprafața construita de 8 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107: 
Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - 
Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. 
Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Municipiul Blaj, parte din bunul imobil cuprins 
la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 14.1 - Tronson DJ 107, km 46+805=>km 
46+815. Construcția C1 - pod la km 46+810, având suprafața construită de 80 mp se află în 
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul 
în suprafața de 136 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și 
Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de 
Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba 
Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Municipiul Blaj, în extravilan, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 15 - Tronson DJ 107, km 46+815=> km 50+299, 
în suprafaţă totală de 49539 mp., din care 13978 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea 
podului de la km 46+816, având suprafața construita de 8 mp, aferentă sectorului din drumul 
judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - 
Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 
Baltă - Limita jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Municipiul Blaj, parte din 
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 15.1 - Tronson DJ 107, km 50+704 (km 
50+299)=>km 50+811. Construcția C1 - pod la km 50+757, având suprafața construită de 1020 
mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al 
judeţului, iar terenul în suprafața de 2303 mp se află în proprietatea Statului Român, 
administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele Române 
reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent 
sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - 
Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - 
Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - 
Municipiul Blaj, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 45 în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 
974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 16 - Tronson DJ 107, km 50+811=> km 51+048, 
în suprafaţă totală de 4997 mp., din care 1972 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea 
podului de la km 50+813, având suprafața construita de 43 mp, aferentă sectorului din drumul 
judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - 
Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 
Baltă - Limita jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Municipiul Blaj, parte din 
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 17 - Tronson DJ 107, km 51+190 (51+048)=> km 
51+377, în suprafaţă totală de 2308 mp., intravilan, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 
107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - 



Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita 
jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Municipiul Blaj, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 18 - Tronson DJ 107, km 51+405 (51+377)=> km 
53+085, în suprafaţă totală de 30163 mp., din care 10580 intravilan, aferentă sectorului din 
drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel 
- Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 
Baltă - Limita jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Municipiul Blaj, parte din 
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 19 - Tronson DJ 107, km 53+085=> km 55+363, 
în suprafaţă totală de 37464 mp., din care 18073 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea 
podului de la km 55+361, având suprafața construita de 43 mp, C2 reprezintă culeea podului de 
la km 55+362, având suprafaţa construită de 2 mp, aferente sectorului din drumul judeţean DJ 
107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - 
Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita 
jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Sâncel, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 19.1 - Tronson DJ 107, km 55+363=>km 
55+367. Construcția C1 - pod la km 55+363, având suprafața construită de 43 mp şi C2 - pod la 
km 55+365, având suprafaţa construită de 8 mp., se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca 
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 59 mp se află în 
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia 
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. 
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 
Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca 
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş, situat pe teritoriul 
administrativ al UAT - Comuna Sâncel, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 
nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 20 - Tronson DJ 107, km 55+367=> km 58+398, 
în suprafaţă totală de 45698 mp., din care 8735 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea 
podului de la km 55+368, având suprafața construita de 17 mp, C2 reprezintă culeea podului de 
la km 55+369, având suprafaţa construită de 8 mp, aferente sectorului din drumul judeţean DJ 
107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - 
Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita 
jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Sâncel, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 21 - Tronson DJ 107, km 58+398=> km 64+526, 
în suprafaţă totală de 87333 mp., din care 29963 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea 
podului de la km 64+525, având suprafața construita de 5 mp, aferentă sectorului din drumul 
judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - 
Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 
Baltă - Limita jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Şona, parte din 
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 21.1 - Tronson DJ 107, km 64+526=>km 
64+527. Construcția C1 - pod la km 64+527, având suprafața construită de 14 mp, se află în 
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul 
în suprafața de 22 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și 
Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de 
Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba 
Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Şona, în extravilan, parte din bunul imobil 



cuprins la poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 22 - Tronson DJ 107, km 64+527=> km 64+891, 
în suprafaţă totală de 5428 mp., extravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 
64+528, având suprafața construita de 5 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107: 
Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - 
Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. 
Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Şona, parte din bunul imobil cuprins 
la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 23 - Tronson DJ 107, km 64+891=> km 66+497, 
în suprafaţă totală de 23444 mp., extravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 
66+496, având suprafața construita de 12 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107: 
Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - 
Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. 
Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Jidvei, parte din bunul imobil cuprins 
la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 23.1 - Tronson DJ 107, km 66+497=>km 
66+515. Construcția C1 - pod la km 66+506, având suprafața construită de 212 mp, se află în 
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul 
în suprafața de 298 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și 
Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de 
Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba 
Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Jidvei, în extravilan, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 24 - Tronson DJ 107, km 66+515=> km 69+989, 
în suprafaţă totală de 58133 mp., din care 11496 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea 
podului de la km 66+516, având suprafața construita de 12 mp, C2 reprezintă culeea podului de 
la km 69+988, având suprafaţa construită de de 13 mp., aferente sectorului din drumul judeţean 
DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - 
Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita 
jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Jidvei, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 24.1 - Tronson DJ 107, km 69+989=>km 
70+008. Construcția C1 - pod la km 69+998, având suprafața construită de 255 mp, se află în 
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul 
în suprafața de 320 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și 
Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de 
Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba 
Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Jidvei, în intravilan, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 25A - Tronson DJ 107, km 70+008=> km 
70+179, în suprafaţă totală de 2800 mp., intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de 
la km 70+009, având suprafața construita de 13 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 
107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - 
Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita 
jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Jidvei, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 



- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 25B - Tronson DJ 107, km 70+203 (70+179)=> 
km 70+275, în suprafaţă totală de 1139 mp., intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului 
de la km 70+274, având suprafața construita de 11 mp, aferentă sectorului din drumul judeţean 
DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - 
Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita 
jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Jidvei, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 25.1 - Tronson DJ 107, km 70+275=>km 
70+318. Construcția C1 - pod la km 70+296, având suprafața construită de 467 mp, se află în 
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul 
în suprafața de 614 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și 
Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de 
Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba 
Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Jidvei, în intravilan, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 26 - Tronson DJ 107, km 70+318=> km 71+246, 
în suprafaţă totală de 13962 mp., din care 6309 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea 
podului de la km 70+319, având suprafața construita de 11 mp, C2 reprezintă culeea podului de 
la km 71+245, având suprafaţa construită de 9 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 
107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - 
Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita 
jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Jidvei, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 26.1 - Tronson DJ 107, km 71+246=>km 
71+254. Construcția C1 - pod la km 71+250, având suprafața construită de 71 mp, se află în 
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul 
în suprafața de 112 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și 
Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de 
Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba 
Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Jidvei, în extravilan, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 27 - Tronson DJ 107, km 71+254=> km 72+170, 
în suprafaţă totală de 13773 mp., din care 6013 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea 
podului de la km 71+255, având suprafața construita de 9 mp, C2 reprezintă culeea podului de la 
km 72+169, având suprafaţa construită de 12 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 
107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - 
Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita 
jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Jidvei, parte din bunul imobil 
cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 27.1 - Tronson DJ 107, km 72+170=>km 
72+177. Construcția C1 - pod la km 72+173, având suprafața construită de 77 mp, se află în 
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul 
în suprafața de 103 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și 
Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de 
Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba 
Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Jidvei, în extravilan, parte din bunul imobil 



cuprins la poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 28 - Tronson DJ 107, km 72+177=> km 75+369, 
în suprafaţă totală de 48053 mp., din care 13349 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea 
podului de la km 72+178, având suprafața construita de 15 mp, C2 reprezintă culeea podului de 
la km 75+369, având suprafaţa construită de 12 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 
107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - 
Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita 
jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă, parte din bunul 
imobil cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 28.1 - Tronson DJ 107, km 75+369=>km 
75+433. Construcția C1 - pod la km 75+401, având suprafața construită de 756 mp, se află în 
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul 
în suprafața de 1207 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor 
și Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală 
de Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: 
Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - 
Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. 
Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă, în extravilan, parte 
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 29 - Tronson DJ 107, km 75+433=> km 75+483, 
în suprafaţă totală de 1201 mp., extravilan. Construcția C1, reprezintă culeea podului de la km 
75+438, având suprafața construita de 12 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 107: 
Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - 
Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. 
Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă, parte din bunul 
imobil cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 30 - Tronson DJ 107, km 75+607(75+483)=> km 
76+381, în suprafaţă totală de 13136 mp., din care 11813 intravilan. Construcția C1, reprezintă 
culeea podului de la km 76+380, având suprafața construita de 9 mp., aferentă sectorului din 
drumul judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel 
- Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 
Baltă - Limita jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă, 
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 30.1 - Tronson DJ 107, km 76+381=>km 
76+388. Construcția C1 - pod la km 76+384, având suprafața construită de 65 mp, se află în 
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul 
în suprafața de 120 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și 
Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de 
Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107: Alba 
Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - 
Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş, 
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă, în intravilan, parte din bunul 
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 31 - Tronson DJ 107, km 76+388=> km 79+994, 
în suprafaţă totală de 55798 mp., din care 22764 intravilan. Construcția C1, reprezintă culeea 
podului de la km 76+389, având suprafața construita de 9 mp., aferentă sectorului din drumul 
judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - 
Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 
Baltă - Limita jud. Mureş, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă, 
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 45 în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1. 

 



 
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice 

cadastrale întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate 
în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra 
terenurilor mai sus menţionate, precum şi înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, 
asupra acestor imobile. 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1), 
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiilor tehnice cadastrale 
întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş de către Consiliul Judeţean Alba va permite 
depunerea documentaţiilor tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Alba, în vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT - Județului Alba în Cartea Funciară, 
asupra drumului județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi 
- Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - 
Cetatea de Baltă - Limita jud. Mureş. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE  
 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud  

prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - Județul Alba  
prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al 

obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2019; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Acordului de asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului 
Aiud şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului 
de fezabilitate al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art . 173 alin. 7 lit. a și art. 174 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

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

 
HOTĂRÂRE  

 
 

Art. 1. Se aprobă Acordul de asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud prin 
Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba 
pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiții: „Centrul 
multicultural Liviu Rebreanu Aiud”. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi al Direcţiei 
dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Consiliului local al municipiului Aiud, 
Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției 
gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcției dezvoltare și 
bugete şi Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 
cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 
                                                  Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 
                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
    
 
 
 
Înregistrat cu nr.  202 
Alba Iulia,  16 octombrie 2019 



Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba 

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 
cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului  
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport  
  



Anexa la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Județean Alba nr. 202 din 16  octombrie  2019 

 
 
      România                                                                                                               România  
    Judeţul Alba                                                                                                   Municipiul Aiud 
Consiliul Judeţean                                                                                              Consiliul Local  
Nr……..….…......                                                                                                Nr…………….. 
 

ACORD DE ASOCIERE  
încheiat între UAT - Municipiul Aiud  

prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - Județul Alba  
prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al 

obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 
 

Art. I. - Părţile  
 I.1. UAT - Municipiul Aiud, prin CONSILIUL LOCAL Aiud,  cu sediul în Aiud, str. 
Cuza Vodă, nr. 1, județul Alba, reprezentat prin primar - doamna Iulia Adriana Oana BADEA, 
în calitate de asociat -  lider de asociere 

şi  
 I.2. UAT - JUDEŢUL ALBA, prin CONSILILUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul in 
municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion.I.C. Brătianu, nr. 1, jud. Alba, reprezentat prin preşedinte – 
domnul Ion DUMITREL, în calitate de asociat partener 
 au convenit asupra încheierii prezentului acord de asociere în următoarele condiţii:  
 

Art. II. - Obiectul acordului 
II.1. Părţile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea  realizării cadrului 

necesar pentru furnizarea unui serviciu de interes județean prin înființarea „Centrului 
multicultural Liviu Rebreanu Aiud” - instituție publică de cultură . 

II.2. În prima etapă părțile  se asociază pentru realizarea Studiului de fezabilitate la 
obiectivul de investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”.  
 II.3. Investiția „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” se va realiza pe terenul 
în suprafaţă totală de 2335 mp., situat administrativ în municipiul Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7, 
județul Alba. Fiecare asociat deține în proprietate o cotă de  1/2 din suprafața totală destinată 
realizării investiției. 
   

Art. III. - Valoarea acordului  
 III.1. Valoarea estimată pentru realizarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de 
investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” este de 80.000 lei cu TVA inclus. 
 

Art. IV. - Durata acordului 
 IV.1. Prezentul acord de asociere se încheie pe o perioadă de 1(un) an, intrând în vigoare 
de la data semnării lui de către reprezentanții celor doi asociați, cu posibilitatea prelungirii prin 
act adițional, la solicitarea motivată a oricărui asociat. 
 

Art. V. - Drepturile şi obligaţiile părţilor  
V.1. Drepturile şi obligaţiile asociatului - lider de asociere - UAT - Municipiul Aiud: 

 V.1.1. Drepturile și obligații privind realizarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de 
investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”  

a.) suportă din bugetul propriu al municipiului Aiud contravaloarea a 1/2 din cheltuielile 
totale aferente realizării studiului de fezabilitate; 

b.) organizează procedura de achiziție publică a contractului de proiectare pentru 
elaborarea studiului de fezabilitate și contractează serviciile; 

c.) urmărește şi răspunde pentru încadrarea prestatorului  în graficul de timp stabilit; 
d.) urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, 

economică şi juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente etc.); 
e.) efectuează recepţia serviciilor împreună cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba; 
f.) aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului; 



g.) transmite Consiliului Judeţean Alba informaţii despre progresul serviciilor, precum şi 
orice alte date solicitate cu privire la obiectul acordului de asociere; 

h.) întocmeşte şi transmite Consiliului Judeţean Alba, certificatul de plată (conform 
modelului anexat), însoţit de documentele justificative aferente (copie factură fiscală, proces 
verbal recepție studiu fezabilitate, etc.) cu încadrarea în termenele prevăzute în contracte; 

i.) la cererea Consiliului Judeţean Alba va pune la dispoziţia reprezentanților acestuia 
documentaţiile solicitate. 
 

V.2. Drepturile şi obligaţiile asociatului partener UAT - Judeţul Alba   
 V.2.1. Drepturile și obligații privind realizarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de 
investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

a.) suportă din bugetul judeţului Alba contravaloarea a cotei de 1/2 din cheltuielile totale 
aferente realizării studiului de fezabilitate; 

b.) participă în comisiile de elaborare a documentaţiilor de atribuire a achiziţiilor publice, 
în comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, în 
comisiile de recepţie a studiului de fezabilitate; 

c.) aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului. 
 

Art. VI. - Coordonarea acordului de asociere 
 VI.1. Fiecare asociat își desemnează responsabilii pentru realizarea componentelor 
obiectivului convenit, constituind în acest sens o comisie de lucru mixtă, compusă din angajați ai 
celor două autorități administrative, desemnați prin dispoziții, de către Primarul municipiului 
Aiud și Președintele Consiliului Județean Alba, care își va desfășura activitatea în baza unui 
regulament de organizare și funcționare propriu. 
 

Art. VII. - Răspunderea asociaţilor 
 VII.1. Faţă de terţi va răspunde asociatul administrator care contractează singur drepturi 
şi obligaţii prin actele încheiate cu aceştia. 
 VII.2. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către 
una dintre părți dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă 
adresată părții în culpă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării nerespectării 
clauzelor acordului.  În cazul în care se constată că, urmare nerespectării clauzelor, s-a creat un 
prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-
interese, după caz, conform normelor legale in vigoare.  
 

Art. VIII . - Încetarea acordului de asociere 
  VIII.1. Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, dacă nu s-a convenit 
prelungirea acestuia, prin acordul părţilor; 
 VIII.2. Prin hotărârea autorităţilor deliberative a celor doi asociaţi, anterior expirării 
duratei acordului, ca urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, în 
conformitate cu prevederile art.VII.2 din prezentul acord; 
 VIII.3. Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obiectului de activitate 
sau a obligaţiilor asumate de părţi; 
 VIII.4. În alte cazuri prevăzute de lege.  
   

Art. IX.  - Amendamente 
 IX.1. Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia, de a conveni prin hotărâri  ale 
autorităţilor deliberative, modificare clauzelor prezentului acord prin act adiţional. 
 

ART.X. - Forţa majoră 
 X.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau 
totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment 
independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului 
şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 
 X.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, 
în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizare 
asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15 
(cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. 



Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea 
statului care o invocă. 
 X.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 
 X.4. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare 
partener poate renunţa la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul 
de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile 
până la această dată. 
 

ART. XI. - Soluţionarea litigiilor  
 XI.1. Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea prezentului acord de parteneriat.  
 XI.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații nu reuşesc 
să rezolve în mod amiabil o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 
de către instanţele judecătoreşti de drept comun  competente.  
 

ART. XII. - Dispoziţii finale 
 
 XI.1. Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat 
astăzi………………, în 2 (două) exemplare originale, de egală valoare juridică, câte unul pentru 
fiecare din părţi.  
 
 
  ASOCIAT - LIDERUL ASOCIERII   ASOCIAT PARTENER 

           UAT - Municipiul Aiud                   UAT - Județul Alba 
         prin Consiliul local al municipiului Aiud          prin Consiliul Județean Alba 

 
 

   PRIMAR     PREŞEDINTE 
                   Iulia Adriana Oana BADEA              Ion DUMITREL 
       
 
                            Director economic               Director executiv 
   ...................         Marian Florin AITAI 
                                      
    
  
         Control Financiar Preventiv   Control Financiar Preventiv 
 
 
                         Director executiv 
                   Liliana NEGRUŢ 
      
 
                      Avizat, Consilier Juridic                                       Avizat, Consilier Juridic      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 22472/16 octombrie 2019 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT - 

Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - Județul Alba  
prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al 

obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 
 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea Acordului de asociere încheiat 

între județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi municipiul Aiud prin Consiliul Local al 
municipiului Aiud pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al obiectivului de 
investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”, în vederea edificării în comun a sediului 
„Centrului Multicultural Liviu Rebreanu Aiud”. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
La momentul actual municipiul Aiud nu dispune de un centru cultural corespunzător, în 

care locuitorii orașului să-și poată petrece, în mod plăcut și educativ, o parte a timpului liber 
avut. 

Investiția avută în vedere urmăreşte crearea unui centru cultural multifuncțional, la 
standarde europene, dotat cu toate mijloacele tehnice necesare pentru atingerea scopului propus– 
dezvoltarea unui sistem de spectacole de teatru, film, conferințe, întâlniri, dezbateri, expoziții din 
diverse domenii culturale. Obiectivul general al proiectului constă în a oferi locuitorilor orașului 
un nucleu cultural, spre care să se îndrepte pentru petrecerea timpului liber.   

 
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art . 173 alin. 7 lit. a și art. 174 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 
 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Din bugetul județului se va plăti jumătate din valoarea necesară pentru elaborarea 

Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu 
Aiud”, respectiv 40.000 lei cu TVA inclus. 

 
 



IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

- întocmirea acordului de asociere, anexă la Proiectul de hotărâre 
 
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 
 
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 
 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  202 din 16 octombrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 

 PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 22476/16 octombrie 2019 
 

 
 
 

Către 
Direcţia dezvoltare şi bugete 

Domnului director executiv  Marian Florin AITAI 
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și  

managementul unităților de cultură  
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR – şef serviciu 

 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 
PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud  
prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al 
obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

 
 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 17 octombrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 24 octombrie  2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 202/16 octombrie 2019 şi are ataşate 
următoarele documente: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de 
asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - 
Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate 
al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”; 

- Acordul de asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud prin Consiliul local al 
municipiului Aiud şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în 
comun a Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu 
Rebreanu Aiud”. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 







ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității culturale  

„Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor din comunele  
Câlnic, Cut, Gârbova, Pianu, Săsciori, Șpring, Șugag” 

 
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2019;  
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de desfășurare a activității culturale „Promovarea conceptului de peisaj 
cultural în rândul copiilor din comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Pianu, Săsciori, Șpring, Șugag”; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  
- Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 

secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare, 
-  Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare; 
- O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;  
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

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

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobǎ desfășurarea activității culturale „Promovarea conceptului de peisaj 
cultural în rândul copiilor din comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Pianu, Săsciori, Șpring, 
Șugag”, în două etape:  

ETAPA I - în comunele Pianu, Săsciori, Șugag în perioada octombrie - decembrie 2019; 
ETAPA A II A - în comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Șpring în perioada martie - mai 

2020. 
Art. 2. Se aprobǎ Regulamentul de desfășurare a activității culturale „Promovarea 

conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor în comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Pianu, 
Șpring, Săsciori, Șugag” conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei amenajarea 
teritoriului şi urbanism - Compartimentul gestiunea patrimoniului construit și a peisajului 
cultural din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al 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 administrativ teritoriale Câlnic, Cut, Gârbova, 
Pianu, Săsciori, Șpring şi Șugag; Președintelui Consiliului Județean Alba; Direcţiei juridică şi 
administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei amenajarea teritoriului și 
urbanism, Compartimentului  gestiunea patrimoniului construit și a peisajului cultural din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                                  Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 

Înregistrat cu nr. 203 
Alba Iulia, 16 octombrie 2019 

https://lege5.ro/Gratuit/gi3donbu/legea-nr-5-2000-privind-aprobarea-planului-de-amenajare-a-teritoriului-national-sectiunea-a-iii-a-zone-protejate?d=2019-03-05
https://lege5.ro/Gratuit/geydqobuge/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2007-privind-regimul-ariilor-naturale-protejate-conservarea-habitatelor-naturale-a-florei-si-faunei-salbatice?d=2019-03-05


Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcției amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba 

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa la Proiectul de hotărâre a 
 Consiliului Judeţean Alba nr. 203 din 16 octombrie 2019  

 
 
 

REGULAMENT 
pentru  desfășurarea activității culturale „Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul 

copiilor din comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Pianu, Săsciori, Șpring, Șugag” 
 
 

Dispoziţii generale 
 

Prezentul Regulament are ca scop stabilirea condițiilor, criteriilor și procedurii de 
finanțare a activității culturale „Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor 
din comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Pianu, Săsciori, Șpring, Șugag” în două etape: 
 ETAPA I - în comunele Pianu, Săsciori, Șugag în perioada octombrie - decembrie 2019; 
 ETAPA A II A - în comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Șpring în perioada martie - mai 
2020 
 finanţare acordată de UAT - Judeţul Alba. 

 
Reglementări legale  

 
Regulamentul de desfășurare a activității culturale „Promovarea conceptului de peisaj 

cultural în rândul copiilor în comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Pianu, Șpring, Săsciori, Șugag” 
are la bază sau face referiri la următoarele documente/acte normative:  

- Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural din 23.11.1972;  
- Convenţia pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada 

la 3 octombrie 1985; 
- Convenţia Europeană a Peisajului (C.E.P.) de la Florenţa din 20 octombrie 2000 

ratificată de România prin Legea nr. 451/2002; 
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 97 din 28 martie 2018 privind aprobarea 

Strategiei de protecție a monumentelor istorice din Județul Alba 2018-2023; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019  privind aprobarea 
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor 
externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii pe anul 2019, Anexa Nr. 5b. 

- Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 
secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările ulterioare, 

-  Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate; 
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
- O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;  
 

Scop şi domeniu de aplicare 
 

Convenţia Europeană a Peisajului (C.E.P.) de la Florenţa din 20 octombrie 2000 
ratificată de România prin Legea nr. 451/2002 defineşte peisajul ca fiind „o parte de teritoriu 
perceput ca atare de către populaţie, al cărui caracter este rezultatul acţiunii şi interacţiunii 
factorilor naturali şi/sau umaniˮ şi ca „o componentă esenţială a cadrului de viaţă pentru 
populaţie, expresie a diversităţii patrimoniului comun cultural şi natural şi fundament al 
identităţii acesteiaˮ. 

Documentul invocat anterior îşi propune conştientizarea societăţii civile, a celei private şi 
a autorităţilor statului în ceea ce priveşte valoarea peisajelor, formarea de specialişti în 
cunoaşterea intervenţiilor asupra peisajelor, în domeniul protecţiei şi managementul acestora, 

https://lege5.ro/Gratuit/gi3donbu/legea-nr-5-2000-privind-aprobarea-planului-de-amenajare-a-teritoriului-national-sectiunea-a-iii-a-zone-protejate?d=2019-03-05
https://lege5.ro/Gratuit/geydqobuge/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2007-privind-regimul-ariilor-naturale-protejate-conservarea-habitatelor-naturale-a-florei-si-faunei-salbatice?d=2019-03-05


identificarea peisajelor, analizarea caracteristicilor acestora şi urmărirea transformărilor pe care 
le suportă, cât şi evaluarea lor. 

Proiectul de hotărâre propus răspunde cerințelor Strategiei de protecție a monumentelor 
istorice din Județul Alba 2018-2023, astfel în cadrul strategiei, pentru obiectivul strategic D 
III. CREȘTEREA NIVELULUI DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE A POPULAȚIEI 
CU PRIVIRE LA CONSERVAREA PATRIMONIULUI CONSTRUIT , se propun a se realiza 
activități de tipul: campanii ce vizează creșterea gradului de conștientizare asupra valorilor 
estetice și etice, asupra necesității de valorificare și reinserție a patrimoniului istoric și cultural, 
combaterea subculturii, a „modernității” și a kitsch-ului în intervențiile asupra patrimoniului 
construit. 

Activitatea propusă vizează educarea tinerei generații în spiritul formării unei opinii 
capabile să prețuiască valorile tradiționale locale în ceea ce privește peisajul cultural. 

Această activitate de promovare a peisajului cultural în rândul copiilor din mediul rural se 
va desfășura, pentru început, în cadrul a 3 comune situate de-a lungul Văii Sebeșului (Săsciori, 
Pianu, Șugag) și în 4 comune situate în zona rurală cu influențe săsești (Gârbova, Câlnic, Cut și 
Șpring), astfel: 

ETAPA I - în comunele Pianu, Săsciori, Șugag în perioada octombrie - decembrie 2019; 
ETAPA A II A - în comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Șpring în perioada martie - mai 

2020. 
Obiective principale 

 
 Principalele obiective sunt:  
  protejarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural local prin implicarea 
tinerei generații; 
  creșterea gradului de conștientizare al copiilor cu privire la valoarea reprezentată de 
tradițional și necesitatea protejării și valorificării acestuia în beneficiul comunității. 
 

Tema 
 
 Activitatea se desfășoară sub forma unui concurs  care se adresează elevilor din ciclul 
primar (clasele pregătitoare - IV și din ciclul gimnazial (clasele V-VIII) având ca scop stimularea 
acestora pentru a evidenția prin maniera aleasă de fiecare (desene, colaje, machete), a modului de 
raportare față de valorile locale în care s-au născut și se formează (tradiții, obiceiuri, peisaje 
locale, arhitectură tradițională) 
 Fiecare lucrare va avea un titlu (sau un motto). 
 Lucrările vor face referire la: arhitectură tradițională, tradiții și obiceiuri specifice, 
legende locale, port specific, peisaje locale etc. 
 

Participanți 
 
 Concursul și jurizarea se vor desfășura pe următoarele grupe de vârstă:  
  elevi din ciclul primar (clasele pregătitoare - IV)   
  elevi din  ciclul gimnazial (clasele V-VIII) 
 Lucrările pot fi întocmite individual sau de către un grup de elevi (maxim 5 elevi la 
lucrările colective). 
 

Modalități de prezentare ale lucrărilor (secțiuni): 
 

  desene, colaje, pe format A4 sau A3 (bloc de desen), pentru elevii din ciclul primar 
(clasele pregătitoare - IV)  și din  ciclul gimnazial (clasele V-VIII) 
  machete (se vor folosi materiale specifice). 
 

Mod de jurizare: 
 

  lucrările vor fi prezentate pe secțiuni, care vor fi jurizate separat;  
  la concurs se poate participa cu una sau cu mai multe lucrări. 
 
 



Juriul: 
 

 Va fi format din specialiști în domeniu - profesori de desen din școlile unde se desfășoară 
concursul, din reprezentanți ai autorităților administrației publice locale în care se desfășoară 
activitatea și din reprezentanți ai Consiliului Județean Alba. 
 

Premierea: 
 

 Se vor acorda premii pentru fiecare categorie de vârstă, la fiecare secțiune, câte 24 premii 
pe comună, după cum urmează:  
  elevi din ciclul primar (clasele pregătitoare - IV)    

Desene și colaje :  premiul I - 1 , premiul II - 2 , premiul III - 3  TOTAL: 6 PREMII                                
Machete : premiul I - 1 , premiul II - 2 , premiul III - 3  TOTAL: 6 PREMII  

  elevi din  ciclul gimnazial (clasele V-VIII) 
Desene și colaje :  premiul I - 1 , premiul II - 2 , premiul III - 3  TOTAL: 6 PREMII                                
Machete : premiul I - 1 , premiul II - 2 , premiul III - 3  TOTAL: 6 PREMII  

 
Calendarul activităților: 

ETAPA I 
  lansarea acțiunii, prezentarea în fiecare comună, în cadrul școlilor (discuții cu cadrele 
didactice) ................................................................................... – 25.X.2019 – 06.XI.2019 
  realizare  lucrări  ........................................................ – 07.X.2019 -  08.XI.2019 
  organizarea  jurizărilor ...............................................– 11.XI.2019  – 22.XI.2019 
  organizarea expozițiilor și a premierii pe comune .... – 25.XI.2019  – 16.XII.2019 
ETAPA A II A:  
  lansarea acțiunii, prezentarea în fiecare comună, în cadrul școlilor (discuții cu cadrele 
didactice) ................................................................................... – 02.III.2020 – 13.III.2020 
  realizare  lucrări  ........................................................ – 16.III.2020  - 30.IV.2020 
  organizarea  jurizărilor ............................................... – 04.V.2020 – 15.V.2020 
  organizarea expozițiilor și a premierii pe comune ....  – 18.V.2020 – 29.V.2020 

 
Criterii de selecție: 

 
  modul de evidențiere a  specificului local și originalitatea; 
  creativitatea; 
  compoziția. 
 

Finalizarea concursului: 
 

Concursul se va finaliza, prin grija Consiliului Județean Alba,  cu: 
 organizarea unor expoziții în fiecare dintre comunele menționate, cu înmânarea 

diplomelor pentru toți participanții la concurs; 
 înmânarea unor premii pentru lucrările câștigătoare; 
 editarea unei broșuri cu titlul „Satul copilăriei mele”, cu zona respectivă și cu lucrările 

premiate, care va fi distribuit în cadrul școlilor și unităţilor administrativ teritoriale implicate în 
proiect. 
 
Coordonator proiect : arh. Voichița Maria COMAN - arhitect șef al Județului Alba 
 
Persoana responsabilă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba: 
Gabriela Cristina HALE - consilier superior, Direcția amenajarea twritoriului și urbanism din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba 

                                                           Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE  
Nr. 22497/16 octombrie 2019 
 

REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a  

activității culturale „Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor din 
comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Pianu, Șpring, Săsciori, Șugag” 

 
I. Expunere de motive 

Conform Convenţiei Europene a Peisajului (C.E.P.) de la Florenţa din 20 octombrie 
2000 ratificata prin Legea. 451/2002, peisajul este definit ca fiind „o parte de teritoriu perceput 
ca atare de către populaţie, al cărui caracter este rezultatul acţiunii şi interacţiunii factorilor 
naturali şi/sau umani" şi ca „o componentă esenţială a cadrului de viaţă pentru populaţie, 
expresie a diversităţii patrimoniului comun cultural şi natural şi fundament al identităţii 
acesteia”. 

Convenţia Europeană a Peisajului îşi propune conştientizarea societăţii civile, a celei 
private şi a autorităţilor statului în ceea ce priveşte valoarea peisajelor, formarea de specialişti în 
cunoaşterea intervenţiilor asupra peisajelor, în domeniul protecţiei şi managementul acestora, 
identificarea peisajelor, analizarea caracteristicilor acestora şi urmărirea transformărilor pe care 
le suportă, cât şi evaluarea lor. 

Convenţia pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada 
la 3 octombrie 1985 are ca principal scop protejarea patrimoniului arhitectural prin aplicarea 
unor proceduri de control şi de autorizare, să evite ca bunurile protejate să fie deteriorate, 
degradate sau demolate prin supunerea spre aprobare către autoritatea competentă a proiectelor 
de demolare sau de modificare a unor monumente deja protejate, precum şi a oricărui proiect 
care afectează mediul lor înconjurător. O altă modalitate de a proteja bunul arhitectonic este 
posibilitatea autorităţilor publice de a obliga pe proprietarul unui bun protejat să efectueze 
anumite lucrări sau de a i se substitui, în cazul în care acesta nu este în măsură să le facă, şi chiar 
posibilitatea de a expropria un bun protejat. 

Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural din 23.11.1972 - 
în 1992, Convenţia pentru Patrimoniul Mondial (World Heritage Convention) a devenit primul 
instrument internaţional legal care a recunocut şi a decis protejarea peisajelor culturale, ele fiind 
definite într-un raport al Comisiei U.N.E.S.C.O., drept „proprietăţi" reprezentând „lucrări 
combinate ale naturii şi ale omului", ilustrative pentru evoluţia societăţii umane şi a aşezărilor 
de-a lungul timpului, sub influenţa constrângerilor fizice şi/sau oportunităţilor oferite de mediul 
înconjurător natural şi ale forţelor sociale, economice şi culturale succesive, atât interne, cât şi 
externe.  

În accepţia Organizaţiei, „peisajele culturale" cuprind o diversitate de manifestări ale 
interacţiunii între om şi mediul înconjurător. Ele reflectă adesea tehnicile specifice de utilizare 
durabilă a pământului, luând în considerare caracteristicile şi limitele mediului natural 
înconjurător în care este stabilit, şi o relaţie spirituală specifică cu natura. Astfel, protejarea 
peisajelor culturale poate să contribuie la îmbunătăţirea tehnicilor moderne de folosire 
sustenabilă a pământului şi poate menţine sau creşte valorile naturale în cadrul unui peisaj. Mai 
mult, existenţa continuă a formelor tradiţionale de folosire a pământului susţine diversitatea 
biologică în multe regiuni ale lumii. Prin urmare, protejarea peisajelor culturale tradiţionale 
reprezintă implicit un ajutor în conservarea diversităţii biologice. 
 Activitatea culturală propusă, „Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul 
copiilor din comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Pianu, Săsciori, Șpring, Șugag” vizează educarea 
tinerei generații în spiritul formării unei opinii capabile să prețuiască valorile tradiționale locale 
în ceea ce privește peisajul cultural și arhitectura tradițională. 

 
II. Descrierea situației actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019  privind 

aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului 
fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 



integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019, Anexa Nr. 5b, pct. 2, s-a aprobat suma de 
35.000 lei pentru desfășurarea activității culturale „Promovarea conceptului de peisaj cultural în 
rândul copiilor din comunele Gârbova, Câlnic, Cut, Șpring, Săsciori, Pianu, Șugag”. 

Proiectul propus răspunde cerințelor „Strategiei de protecție a monumentelor istorice 
din județul Alba 2018-2023” aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Alba Nr. 
97/28.03.2018. astfel în cadrul strategiei, pentru obiectivul strategic D III. CREȘTEREA 
NIVELULUI DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE A POPULAȚIEI CU 
PRIVIRE LA CONSERVAREA PATRIMONIULUI CONSTRUIT, se propun a se 
realiza activități de tipul: campanii ce vizează creșterea gradului de conștientizare asupra 
valorilor estetice și etice, asupra necesității de valorificare și reinserție a patrimoniului istoric și 
cultural, combaterea subculturii, a „modernității” și a kitsch-ului în intervențiile asupra 
patrimoniului construit. 

Activitatea propusă vizează educarea tinerei generații în spiritul formării unei opinii 
capabile să prețuiască valorile tradiționale locale în ceea ce privește peisajul cultural. 

  
III. Reglementări anterioare 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba Nr. 65/28 aprilie 2015 privind aprobarea 
Regulamentului de desfășurare a activității culturale „Promovarea conceptului de peisaj 
cultural în rândul copiilor din comunele Poiana Vadului, Ponor, Rîmeț, Roșia Montană, Sălciua, 
Scărișoara, Sohodol, Vadu Moților, Ocoliș, Poșaga, Albac, Arieșeni, Gîrda de Sus” s-a aprobat 
desfășurarea concursului care au avut un impact major asupra generațiilor tinere și asupra 
comunităților locale, fapt care duce la necesitatea continuării acestor activități.  

 
IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  
- Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 

secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările ulterioare, 
-  Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate; 

- O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 
 

V. Compatibilitatea cu legislația comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 

- Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural din 23.11.1972;  
- Convenţia pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada 

la 3 octombrie 1985; 
- Convenţia Europeană a Peisajului (C.E.P.) de la Florenţa din 20 octombrie 2000 

ratificată prin Legea Nr. 451/2002. 
 

 Având în vedere cele expuse,  în temeiul art.182 alin. 2 din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilierii județeni, 
de președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în 
condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 203 din 16 octombrie 2019.  

Ținând cont de prevederile legale mai sus menționate, propun analizarea Proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității culturale „Promovarea 
conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor din comunele Gârbova, Câlnic, Cut, Șpring, 
Săsciori, Pianu, Șugag” în vederea supunerii lui spre dezbatere și aprobare în ședința ordinară a 
Consiliului Județean Alba din luna octombrie 2019. 
 La redactarea prezentului referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

    PREȘEDINTE, 
 Ion DUMITREL 

https://lege5.ro/Gratuit/gi3donbu/legea-nr-5-2000-privind-aprobarea-planului-de-amenajare-a-teritoriului-national-sectiunea-a-iii-a-zone-protejate?d=2019-03-05
https://lege5.ro/Gratuit/geydqobuge/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2007-privind-regimul-ariilor-naturale-protejate-conservarea-habitatelor-naturale-a-florei-si-faunei-salbatice?d=2019-03-05


ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 22476/16 octombrie 2019 
 

  
 
 

Către 
Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism 

Doamnei Voichiţa Maria COMAN -arhitect şef al Judeţului Alba 
 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 
PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud  
prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al 
obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

 
 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 17 octombrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 24 octombrie  2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 203/16 octombrie 2019 şi are ataşate 
următoarele documente: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
desfășurare a activității culturale „Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor 
din comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Pianu, Șpring, Săsciori, Șugag”; 

- Regulamentul de desfășurare a activității culturale „Promovarea conceptului de peisaj 
cultural în rândul copiilor în comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Pianu, Șpring, Săsciori, Șugag”. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 
Compartimentul gestiunea patrimoniului construit și a peisajului cultural 
Nr. 22507 /17.10.2019 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității culturale 
„Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor din comunele Gârbova, Câlnic, 

Cut, Șpring, Săsciori, Pianu, Șugag” 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019  privind 
aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului 
fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019, Anexa Nr. 5b, pct. 2, s-a aprobat suma de 
35.000 lei pentru desfășurarea activității culturale „Promovarea conceptului de peisaj cultural în 
rândul copiilor din comunele Gârbova, Câlnic, Cut, Șpring, Săsciori, Pianu, Șugag”. 

Proiectul propus răspunde cerințelor Strategiei de protecție a monumentelor istorice din 
Județul Alba 2018-2023, astfel în cadrul strategiei, pentru obiectivul strategic D III. 
CREȘTEREA NIVELULUI DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE A 
POPULAȚIEI CU PRIVIRE LA CONSERVAREA PATRIMONIULUI CONSTRUIT , 
se propun a se realiza activități de tipul: 

Campanii ce vizează creșterea gradului de conștientizare asupra valorilor estetice și etice, 
asupra necesității de valorificare și reinserție a patrimoniului istoric și cultural, combaterea 
subculturii, a „modernității” și a kitsch-ului în intervențiile asupra patrimoniului construit. 

Activitatea propusă vizează educarea tinerei generații în spiritul formării unei opinii 
capabile să prețuiască valorile tradiționale locale în ceea ce privește peisajul cultural. 

Obiectivele urmărite prin desfășurarea acestei activități sunt protejarea, valorificarea și 
promovarea patrimoniului cultural local prin implicarea tinerei generații precum și mărirea 
gradului de conștientizare a copiilor cu privire la valorile peisajului cultural local, astfel încât 
acesta să poată fi pus în valoare atât de elevi, cât și de comunitățile locale. 
 Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor se va realiza prin 
desfășurarea unor concursuri care se adresează copiilor din ciclul primar (clasele 0-IV) și 
gimnazial (clasele V-VIII), concursuri desfășurate pe 2 secțiuni și anume desene/colaje și 
machete, care vor evidenția modul de percepere și raportare al copiilor la valorile de patrimoniu 
și peisaj cultural tradițional zonei în care trăiesc. 
 Se vor acorda un număr de 6 premii pentru fiecare categorie/secțiune de concurs, pentru o 
comună se vor acorda 24 premii. Pentru 7 comune se vor acorda 168 premii, constând din 
rechizite școlare, cărți și alte materiale didactice. 
 Conform experienței edițiilor anterioare am propus o sumă de cca. 180 lei pentru un 
premiu.  Valoarea totală pentru premii = 30240 lei. 
 Suma de 4760 lei se propune pentru editarea unor broșuri care vor cuprinde lucrările 
premiate. Conform experienței edițiilor anterioare prețul editării unei broșuri fiind apreciat la 
cca. 5 lei. Se vor edita un număr de 950 broșuri. 

         Sursa de finanțare: buget local al județului Alba. 
 Concursurile se vor desfășura sub titulatura „SATUL COPILĂRIEI MELE" și 
reprezintă o continuare a edițiilor desfășurate anterior. 

Obiectivele urmărite prin realizarea acestei activități sunt: 
- Protejarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural local prin implicarea tinerei 
generații,  
- Mărirea gradului de conștientizare a copiilor cu privire la valorile peisajului cultural local, 
astfel încât acesta să poată fi pus în valoare atât de elevi, cât și de comunitățile locale. 
 Activitatea de promovare a peisajului cultural în rândul copiilor din mediul rural se va 
desfășura, pentru început, în cadrul a 7 comune situate de-a lungul Văii Sebeșului (Săsciori, 



Pianu, Șugag) și în comunele situate în zona rurală cu influențe săsești (Gârbova, Câlnic, Cut și 
Șpring), astfel: 
ETAPA I  - comunele Săsciori, Pianu, Șugag: 
- lansarea acțiunii, prezentarea în fiecare comună, în cadrul școlilor (discuții cu cadrele 
didactice)....................................................................... – 25.10.2019 – 06.11.2019 
- realizare  lucrări  ........................................................  – 07.10.2019 - 08.11. 2019 
- organizarea  jurizărilor ............................................... – 11.11.2019  – 22.11.2019 
- organizarea expozițiilor și a premierii pe comune ....  – 25.11.2019  – 16.12.2019 
ETAPA A II A:  
- lansarea acțiunii, prezentarea în fiecare comună, în cadrul școlilor (discuții cu cadrele 
didactice)....................................................................... – 02.03.2020 – 13.03.2020 
- realizare  lucrări  ........................................................ – 16.03.2020  - 30.04.2020 
- organizarea  jurizărilor ............................................... – 04.05.2020 – 15.05.2020 
- organizarea expozițiilor și a premierii pe comune ....  – 18.05.2020 – 29.05.2020 
Criterii de selecție:  
- modul de evidențiere a  specificului local și originalitatea; 
- creativitatea; 
- compoziția. 
Finalizarea concursului: 
Concursul se va finaliza, prin grija Consiliului Județean Alba,  cu: 
- organizarea unor expoziții în fiecare dintre comunele menționate, cu înmânarea diplomelor 
pentru toți participanții la concurs; 
- înmânarea unor premii pentru lucrările câștigătoare; 
- editarea unei broșuri cu titlul „Satul copilăriei mele”, cu zona respectivă și cu lucrările 
premiate, care va fi distribuit în cadrul școlilor și primăriilor implicate în proiect.  
Grupele de vârstă care vor fi implicate în această activitate sunt: copiii din clasele 0-IV și copiii 
din  clasele V-VIII. 
 Astfel, potrivit prevederilor legale mai sus menționate, Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității culturale „Promovarea conceptului de 
peisaj cultural în rândul copiilor din comunele Gârbova, Câlnic, Cut, Șpring, Săsciori, Pianu, 
Șugag” întrunește condițiile legale în vigoare pentru a fi inițiat. 
 
 
 
 

ARHITECT ȘEF, 
Voichița Maria COMAN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      Întocmit,  
                                                                Gabriela Cristina HALE – consilier superior 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
PREȘEDINTE 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Statului de funcții  
al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna octombrie 2019; 
  Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului 
de funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba; 

- solicitarea nr. 3197 din 16 octombrie 2019 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” 
Alba, înregistrată cu nr. 22515 din 17 octombrie 2019 la registratura Consiliului Județean Alba. 

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

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare; 
- art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

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

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 

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

Art. 2. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 133 din 30 mai 2019 își 
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Centrului de 
Cultură „Augustin Bena” Alba, va duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  
 Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, 
administratorului public al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției 
dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba.   

                                                  Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
    
 
 
 
Înregistrat cu nr. 205  
Alba Iulia,  17 octombrie 2019 



Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ:  

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către 
următoarele comisii de specialitate: 
 Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
 Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Județean Alba nr. 205/17 octombrie 2019 

 
 

STAT DE FUNCȚII 
CENTRUL DE CULTURĂ ,,AUGUSTIN BENA” ALBA 

 
 

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 

ALBA 
30 Şef serviciu gr. I S 1 

Compartimentul Orchestră 
31-34 Artist instrumentist gr. IA S 4 

35 Artist instrumentist gr. IA - acordeon S  1 



36 Artist instrumentist gr. IA - braci S  1 
37 Artist instrumentist gr. I S 1 

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 

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

64 Solist instrumentist tr. II M 1 
TOTAL 56 

 
 
                      

                                                  Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
    



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.  22542/17 octombrie 2019 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii 

al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 
 
 

 
I. Expunere de motive 
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, prin adresa nr. 3197 din 16 octombrie 2019, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22515 din 17 octombrie 2019, a 
solicitat modificarea statului de funcţii prin transformarea unor posturi ca urmare a promovării în 
gradul sau treapta profesională imediat superioară de către unele persoane din cadrul centrului. 

Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, președintele consiliului județean 
„întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi 
funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare 
a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 133 din 30 mai 2019 a fost aprobat Statul 

de funcţii al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. 
 
III. Reglementări anterioare 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 133 din 30 mai 2019 privind aprobarea 

reorganizării Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 
 
IV. Baza legală 

 - art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de 
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare; 

 
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 



Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a 
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2019, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
Nu este cazul 
 
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 
 
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 
 
 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de 
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de 
hotărâre înregistrat cu nr.  205 din 17 octombrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

 
 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                 APROB 
JUDEŢUL ALBA                                    PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                          Ion DUMITREL 
SECRETAR  GENERAL                                                                                     
Nr.  22544/17 octombrie 2019 
 

 
 
 
 

Către 
BIROUL RESURSE UMANE 

Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU – şef birou 
 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  
 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Statului de funcții  
al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 17 octombrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 24 octombrie 2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 205/17 octombrie 2019 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului 
de funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba; 

- solicitarea nr. 3197 din 16 octombrie 2019 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” 
Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                                         
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Biroul resurse umane  
Nr. 22553/17 octombrie 2019 
 
 
      

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii  

al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 
 
 

Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
Consiliul județean îndeplinește: “atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi 
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii, 
la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a 
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare 
ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes 
judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 
  

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba a solicitat, prin adresa nr. 3197 din 16 
octombrie 2019, aprobarea modificării Statului de funcţii, prin transformarea unor posturi, ca 
urmare a finalizării examenului de promovare în grad sau treaptă profesională imediat 
superioară, astfel: 

 La Serviciul Ansamblul Folcloric „Augustin Bena” a Judeţului Alba- 
Compartimentul Orchestră 

- transformarea unui post de artist instrumentist gradul I  în artist instrumentist 
gradul IA 

 La Serviciul Fanfara „Augustin Bena” a Judeţului Alba 
- transformarea postului de artist instrumentist gradul I, ½ normă, în artist 

instrumentist gradul IA, ½ normă 
- transformarea postului de instrumentist treapta III, ½ normă, în instrumentist 

treapta II, ½ normă 
 La Compartimentul Orchestra de Cameră „Augustin Bena” a Judeţului 

Alba 
- transformarea a două posturi de artist instrumentist gradul II în artist instrumentist 

gradul I 
- transformarea postului de solist instrumentist treapta III în solist instrumentist 

treapta II 
 

Art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare, prevede: 
”Autorităţile administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează aşezămintele culturale, 
instituţii publice, aprobă pentru acestea, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de 
urgenţă: 

a) regulamentele de organizare şi funcţionare proprii; 
b) numărul de posturi; 
c) statul de funcţii; 
d) bugetul de venituri şi cheltuieli.” 

 Conform art. 31 alin. 2 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare „încadrarea şi promovarea 
personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit 
prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin 
legi, hotărâri ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite, 
după caz”, iar conform art. 31 alin. 4 din aceeaşi lege „în situaţia în care nu există un post 



vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, grade sau trepte 
profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este 
încadrat într-unul de nivel imediat superior”. 
 Totodată potrivit prevederilor art. 41 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului-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, cu modificările si completările ulterioare 
„promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale se 
face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în care nu există un asemenea post, se face 
prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel 
imediat superior”. 

 
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării 
Statului de funcţii al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. 

 
 

Şef birou, 
Horaţiu Zaharia SUCIU 

 
 

Întocmit, 
Niculina Haţegan 

 









ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Statului de funcţii  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară” din luna octombrie 2019; 
Luând în dezbatere: 
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului 

de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 
- solicitarea nr.17769 din 16 octombrie 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

înregistrată cu nr. 22519 din 17 octombrie 2019 la registratura Consiliului Judeţean Alba. 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

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

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

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Alba Iulia, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 196 din 26 septembrie 
2019 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică şi Biroului resurse 
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 

                                                  Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
    
 
 
 
Înregistrat cu nr. 206  
Alba Iulia,  17 octombrie 2019 

 



Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către 
următoarele comisii de specialitate: 

 Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
   Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 22550/17 octombrie 2019 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

 Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
 
 

 
   I. Expunere de motive 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin adresa nr. 17769 din 16 octombrie 2019 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22519 din 17 octombrie 2019 a 
solicitat modificarea statului de funcții în sensul transformării unor posturi vacante, din cadrul 
structurilor medicale şi funcţionale, într-un grad profesional inferior, pentru o mai mare 
adresabilitate în momentul scoaterii la concurs.  

Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, președintele consiliului județean „întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului 
judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor 
publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

 
   II. Descrierea situaţiei actuale 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 196 din 26 septembrie 2019 a fost aprobată  
Organigrama şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

 
III. Reglementări anterioare 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 196 din 26 septembrie 2019 privind aprobarea 

modificării  Organigramei şi a Statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 
 
IV. Baza legală 

 - art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

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

 
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
 



VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 

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

 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
Nu este cazul 
 
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 
 
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 
 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  206  din 17 octombrie 
2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                 APROB 
JUDEŢUL ALBA                                    PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                          Ion DUMITREL 
SECRETAR  GENERAL                                                                                     
Nr.  22552/17 octombrie 2019 
 

 
 
 
 

Către 
BIROUL RESURSE UMANE 

Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU – şef birou 
 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  
 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Statului de funcţii  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 17 octombrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 24 octombrie 2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 206/17 octombrie 2019 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului 
de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- solicitarea nr.17769 din 16 octombrie 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 
înregistrată cu nr. 22519 din 17 octombrie 2019 la registratura Consiliului Judeţean Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Biroul resurse umane  
Nr. 22554/17 octombrie 2019 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii  
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, consiliul judeţean „aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui 
consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

Articolul 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 
autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevede: „Autoritatea administraţiei publice locale, prin structura cu 
atribuţii specifice în domeniu, are următoarele competenţe: 

  a) aprobă statele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în 
normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat; 
   b) aprobă modificarea statelor de funcţii aprobate; 
        c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia; 
        d) înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile 
managerului unităţii privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, 
restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi al căror 
management a fost transferat, pentru aprobarea acestora..” 
 
 Prin adresa nr. 17769 din 16 octombrie 2019 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a 
solicitat modificarea organigramei şi a statului de funcţii, prin transformarea unor posturi, după 
cu urmează: 
  

Secţia neurologie - Transformarea postului vacant de asistent medical principal PL în 
asistent medical debutant PL; 
 Centrul de sănătate multifuncţional Ocna Mureş – Spitalizare de zi - Transformarea 
postului vacant de medic specialist în specialitatea pediatrie în medic rezident anul V confirmat 
în specialitatea pediatrie; 
 Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale - Transformarea postului 
vacant de inspector de specialitate gradul IA în specialitatea jurist/economist în post de inspector 
de specialitate gradul I în specialitatea ştiinţe juridice/economice/sociale; Transformarea postului 
vacant de inspector de specialitate gradul IA în specialitatea jurist/economist în post de inspector 
de specialitate gradul IA în specialitatea ştiinţe juridice/economice/sociale;  
 

Potrivit art. 6 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1.224 din 16 septembrie 2010 
privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind 
aprobarea normativelor de personal ”(1) Numărul de posturi, pe categorii de personal, între 
limita minimă şi maximă, se stabileşte de managerul fiecărei unităţi sanitare cu personalitate 
juridică, potrivit structurilor medicale aprobate, cu încadrarea în cheltuielile de personal 
aprobate ca limită maximă prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli.” 

 



Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării 
Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

 
 

Şef birou, 
Suciu Horaţiu Zaharia 

 
 

                                                                  Întocmit, 
   Bălţat Ramona 









ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE  
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Orașului Abrud,  
pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Orașului Abrud  

și din administrarea Consiliului local al Orașului Abrud, în domeniul public  
al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

 
 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2019; 

 Luând în dezbatere: 
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate 

Consiliului local al Orașului Abrud, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al 
Orașului Abrud și din administrarea Consiliului local al Orașului Abrud, în domeniul public al 
Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- adresa   nr. 12723 din 17  octombrie  2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliul Județean Alba cu nr. 22559 din 17  
octombrie  2019;  

Având în vedere prevederile: 
 - art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 286  alin. 3,  art. 289  alin. 2 și art. 294 alin. 3 și alin. 5 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 

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

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

HOTĂRÂRE  
 

Art. 1. Se încuviințează cererea adresată Consiliului local al Orașului Abrud, pentru 
transmiterea bunului imobil situat administrativ în orașul Abrud,  P-ța Cuza Vodă, nr. 9, judeţul 
Alba,  înscris în CF 74856 Abrud, compus din teren în suprafaţă de 2086 mp şi din 4 corpuri de 
clădire în suprafaţă totală construită de 728 mp, din domeniul public al Orașului Abrud și din 
administrarea Consiliului local al Orașului Abrud, în domeniul public al Județului Alba și în 
administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea funcționării unui Centru de îngrijire şi 
asistenţă pentru persoanele adulte cu dizabilități. 

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

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Consiliului local al Orașului Abrud, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției 
gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism și Direcției dezvoltare și 
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 
                                                            Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 
                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 207 
Alba Iulia, 17 octombrie 2019 



 
Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului  
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 22566/17 octombrie 2019 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al 

Orașului Abrud, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Orașului Abrud  
și din administrarea Consiliului local al Orașului Abrud, în domeniul public  

al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează încuviințarea cererii adresate Consiliului 

local al Orașului Abrud, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Orașului Abrud 
și din administrarea Consiliului local al Orașului Abrud, în domeniul public al Județului Alba și 
în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea funcționării unui Centru de îngrijire și 
asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, instituţie aflată în 
subordinea Consiliului Judeţean Alba în urma adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 
198/2004 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului Alba, 
a solicitat prin adresa nr. 12723 din 17 octombrie 2019  înregistrată la registratura Consiliul 
Județean Alba cu nr. 22559/17 octombrie 2019 , un spaţiu în care să dezvolte un centru de 
abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, deoarece Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihică de la Galda, în urma intrării în vigoare a Ordonanței nr. 69/2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, nu mai corespunde prevederilor legale în ceea ce privește numărul de 
persoane adulte cu handicap care pot fi instituţionalizate într-un centru de recuperare și 
reabilitare. 

 Consiliul Judeţean Alba a identificat bunul imobil situat administrativ orașul Abrud,  p-ța 
Cuza Vodă, nr. 9, jud. Alba,  înscris în CF 74856 Abrud, compus din teren în suprafaţă de 2086 
mp şi din 4 corpuri de clădire în suprafaţă totală construită de 728 mp. și suprafața desfășurată de 
1260 mp. Acest imobil întrunește condițiile funcționale pentru a se amenaja un Centru de 
îngrijire și asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități.necesar Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

  
III. Reglementări anterioare 
Nu există 
 

 IV. Baza legală 
 - art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 286  alin. 3,  art. 289  alin. 2 și art. 294 alin. 3 și alin. 5 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 



VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

    Nu este cazul 
 
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 
 
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 
 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  207 din 17 octombrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 

 PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 22567/17 octombrie 2019 
 

 
 
 

Către 
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 
 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 
PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Orașului Abrud,  
pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Orașului Abrud  

și din administrarea Consiliului local al Orașului Abrud, în domeniul public  
al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

 
 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 17 octombrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de 24 octombrie  2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 207/17 octombrie 2019 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate 
Consiliului local al Orașului Abrud, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al 
Orașului Abrud și din administrarea Consiliului local al Orașului Abrud, în domeniul public al 
Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- adresa   nr. 12723 din 17  octombrie  2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliul Județean Alba cu nr. 22559 din 17  
octombrie  2019; 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
Nr. 22576  din 17 octombrie 2019 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Orașului 

Abrud, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Orașului Abrud  
și din administrarea Consiliului local al Orașului Abrud, în domeniul public  

al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 
 
 

Potrivit prevederilor art. 51 alin. 4 din OUG 69/2018 pentru modificarea şi completarea 
Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  
“Capacitatea centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap nu poate fi mai mare de 
50 de locuri”. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, instituţie aflată în 
subordinea Consiliului Judeţean Alba, încearcă rezolvarea problemei lipsei acute de spaţii pentru 
instituţionalizarea în bune condiţii a persoanelor adulte cu handicap. În Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihică de la Galda sunt instituţionalizaţi 266 persoane cu handicap, 
majoritatea cu boli psihice majore, iar cererea pentru internare este foarte mare. Aceste persoane 
trebuie redistribuite în centre de recuperare unde numărul maxim al persoanelor instituționalizate 
să nu depășească  50 de persoane cu handicap. 

Consiliul Judeţean Alba a identificat bunul imobil situat administrativ orașul Abrud,  p-ța 
Cuza Vodă, nr. 9, jud. Alba,  înscris în CF 74856 Abrud, compus din teren în suprafaţă de 2086 
mp şi din 4 corpuri de clădire în suprafaţă totală construită de 728 mp. și suprafața desfășurată de 
1260 mp. Acest imobil întrunește condițiile funcționale pentru a se amenaja un Centru de 
abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități necesar Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Conform prevederilor art. 294  alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de 
pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea 
consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al 
municipiului, după caz.”, iar art. 294 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
„Cererile prevăzute la alin. (1)-(3) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a 
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.” 
 Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1), 
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului 
Județean Alba se va încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Orașului Abrud, pentru 
transmiterea unui imobil, din domeniul public al Orașului Abrud și din administrarea Consiliului 
local al Orașului Abrud, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului 
Județean Alba, în vederea funcționării unui Centru de îngrijire și asistenţă pentru persoane 
adulte cu dizabilități. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ioan BODEA 

 
   

Şef serviciu, 
Paul Silviu TODORAN 
 
 
 

 
Întocmit, Radu Octavian NEAG 



 
 



 
 
 



 
 



 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020,  

desfășurat de Serviciul Școala de Arte și meșteșuguri din cadrul  
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 
 
 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2019; 

Luând în dezbatere: 
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de 

școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 desfășurat de Școala de Arte și meșteșuguri din cadrul 
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba; 

- adresa Centrului de Cultură „ Augustin Bena” Alba nr. 3216 din 17 octombrie 2019, 
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22527 din 17 octombrie 2019, privind 
aprobarea Planului de școlarizare – anul școlar 2019-2020 al Școlii de arte și meșteșuguri din 
cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

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

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

HOTĂRÂRE 
 
 

 Art. 1. Se aprobă Planul de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 desfășurat de 
Serviciul Școala de Arte și meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, 
conform anexei - parte integrantă ale prezentei hotărâri. 
 Art. 2. 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 și managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena” 
Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Centrului de 
Cultură „Augustin Bena” Alba, Direcției juridică și administrație publică, Direcției dezvoltare și 
bugete, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementului instituțiilor 
de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
Avizat pentru legalitate 

PREŞEDINTE,       SECRETAR GENERAL 
Ion DUMITREL            Vasile BUMBU 

 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 208  
Alba Iulia,  17 octombrie 2019 

http://www.cjalba.ro/


Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu 

art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ:  

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor de 
cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport. 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 22578/ 17 octombrie 2019 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  

Planului de școlarizare – anul școlar 2019-2020 oferit de Serviciul Școala de arte și 
meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 
 
Având în vedere faptul că un factor esențial de dezvoltare al unei comunități este educația 

și cultura, Serviciul Școala de arte și meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură „Augustin 
Bena” Alba propune o gamă variată de cursuri prin Planul de școlarizare – anul școlar 2019-
2020. 

Cursurile propuse prin acest plan de școlarizare au fost stabilite în funcție de înscrierile și 
solicitările primite, ce s-au finalizat în data de 04 octombrie 2019.  

Planul de școlarizare – anul școlar 2019-2020 propus spre aprobare va asigura 
îndeplinirea unor obiective stabilite prin Art.8 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba și anume:  

 organizarea de cursuri de formare continuă, teoretice și practice, necesare formării 
deprinderilor artistice și meșteșugurilor și ocupațiilor tradiționale, în afara 
sistemelor formale de educație;  

 dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite 
forme de exprimare artistică. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  208 din 17 octombrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 

 
 
 
 



ROMÂNIA                                 APROB 
JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                         Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 22579/ 17 octombrie 2019 

 
 
 
 

Către 
SERVICIUL INVESTIȚII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ȘI 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ  
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR 

 
 
 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  
 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de școlarizare – anul școlar 2019-2020 oferit de Serviciul 
Școala de arte și meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 
 

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în 
data de 17 octombrie 2019,  pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” care 
va avea loc în data de 24 octombrie 20192019. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 208/24 octombrie 2019 şi are ataşat 
următorul document: referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului 
de școlarizare - anul școlar 2019-2020 oferit de Serviciul Școala de arte și meșteșuguri din 
cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

Cu deosebită consideraţiune, 
 
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială 
și managementul instituțiilor de cultură 
Nr. 22584/ 17 octombrie 2019 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare – anul școlar 2019-2020 

desfășurat de Serviciul Școala de arte și meșteșuguri din cadrul  
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 
 

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, instituție publică de cultură care funcționează 
sub autoritatea Consiliului Județean Alba, prin adresa nr. 3216 din 17 octombrie 2019, 
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 208 din 17 octombrie 2019, propune 
aprobarea Planului de școlarizare - anul școlar 2019-2020, în domeniul artelor și meșteșugurilor 
specifice comunităților din județul Alba și anume: canto – muzică ușoară, muzică vocală 
tradițională, instrumente tradiționale – tulnic, instrumente de suflat, orgă/ acordeon, pian, chitară 
(clasică, acustică), muzică de fanfară, dansuri populare, dansuri tradiționale, teoria muzicii, 
pictură, design ambiental, design vestimentar, pictură religioasă, pictură „Școala de la Laz”, artă 
fotografică și video, actorie, arte decorative, arte decorative aplicate – ceramică/ porțelan și 
gastronomie tradițională. 

Prin Serviciul de formare continuă „Școala de arte și meșteșuguri” din cadrul Centrului 
de Cultură „Augustin Bena” Alba, va organiza cursuri în Alba Iulia, Cugir, Câmpeni, Albac, 
Avram Iancu, Biia Bucerdea Vinoasă, Ciugud, Sohodol, Gârda și Vinerea. 

Faţă de cele expuse mai sus, în temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit. d și lit. f, art. 173 
alin.5 lit. d din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin proiectul de 
hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba se va aproba Planul de școlarizare – 
anul școlar 2019-2020 al Serviciului Școala de arte și meșteșuguri din cadrul Centrului de 
Cultură „Augustin Bena” Alba. 
 
 
 
 
 

Administrator public, 
Dan Mihai POPESCU 

 
 
 
Șef serviciu, 
FǍGǍDAR Cornelia 







ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  acordarea unui ajutor individual de minimis pentru  

majorarea capitalului social la  Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna octombrie 2019; 
Luând în dezbatere: 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual 
de minimis pentru majorarea capitalului social la  Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA; 

- adresa nr. 97/19 iulie 2019 Societatății „Parcul Industrial Cugir” SA înregistrată la 
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15487/19 iulie 2019; 

- studiul de oportunitate privind acordarea unui ajutor individual de minimis pentru 
majorarea capitalului social la  Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA; 

Luând în considerare avizul nr. 11666/8 octombrie 2019 emis de Consiliul Concurenţei 
înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 21981/10 octombrie 2019; 

Având în vedere prevederile:  
- 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. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 
 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea 

capitalului social la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA, conform anexei - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 2. (1) Capitalul social al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA se majorează cu 
suma de 550.000 lei, prin aport în numerar. 

               (2) Capitalul social total după majorarea prevăzută la alin. 1 va fi de 
3.287.511,18 lei, împărțit în 328.751 acțiuni nominative în valoare nominală de 10 lei fiecare. 

Art. 3. Se acordă mandat special doamnei Dana GĂISEANU în calitate de  reprezentant 
al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA 
pentru a aproba modificările Actului constitutiv al Societății „Parcul Industrial Cugir” 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 „Parcul 
Industrial Cugir” 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. 
 

                                              Avizat pentru legalitate 
     PREŞEDINTE,              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                         Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 
 

http://www.cjalba.ro/


Înregistrat cu nr. 159 
Alba Iulia, 31 iulie 2019 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 16843/2019 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de hotărâre privind  acordarea unui ajutor individual de minimis pentru 

majorarea capitalului social la  Societatea „ Parcul Industrial Cugir” SA 
 

 
 
I. Expunere de motive 
Consiliul Județean Alba urmărește impulsionarea și diversificarea activităților economice, 

stimularea investițiilor în sectorul privat și nu în cele din urmă îmbunătățirea nivelului de trai și a 
condițiilor de viață. În scopul asigurării unei creșteri economice, dinamice și durabile, prin 
valorificarea eficientă a potențialului regional și local, se pot lua măsuri de îmbunătățire a 
condițiilor de viață, economice și stimularea mediului de afaceri local. 

Parcurile industriale au un rol important în acest sens, acestea fiind înființate pentru a 
crea infrastructura necesară în vederea atragerii de investiții și investitori, care să utilizeze 
resursele locale, în vederea creării de noi locuri de muncă și dezvoltarea zonei. 

Prin adresa nr. 97/19 iulie 2019 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 
nr. 15487/19 iulie 2019, Societatea „Parcul Industrial Cugir” solicită majorarea capitalului social 
al societății, pentru realizarea unui program minim de investiții în active corporale pentru 
asigurarea unui grad mai mare de ocupare al acestuia. 

Având în vedere cele prezentate, și în conformitate cu  prevederile O.U.G. nr. 77 din 
3.12.2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, există cadrul legal care să permită 
acordarea unui ajutor individual de minimis în vederea majorării capitalului social al societății, 
prin aport de numerar. 

 
II. Descrierea situației actuale  
Consiliul Județean Alba este unic acționar la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA, 

persoană juridică, ce are ca obiect de activitate principal „Administrarea imobilelor pe bază de 
comision”. 

În prezent gradul de ocuparea al Parcului Industrial Cugir este de 70,98%, astfel că pentru  
creșterea gradului de ocupare sunt necesare realizarea unor investiții în activele corporale ale 
acestuia, sens în care se impune acordarea unui aport în numerar pentru majorarea capitalului 
social. 
 

III. Baza legală 
Legea 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; 
 
  IV. Compatibilitate cu legislația comunitară și hotărârile Curții de Justiție a Uniunii 
Europene 

Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;  

 
 

V. Avize necesare 



Avizul Consiliului Concurenței în vederea acordării unui ajutor individual de minimis 
 
VI. Impactul financiar asupra bugetului județului 
Suma de 550.000 lei din bugetul propriu al județului, aport în numerar la capitalul social 

al societății Parcul Industrial Cugir 
 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind 
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  159/31 iulie 2019 
         Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 
         La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR 
Nr. 16844/ 2019 
 

 
 
 

Către 
DIRECŢIA DEZVOLTARE  ŞI BUGETE 

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 
 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind  acordarea unui ajutor individual de minimis pentru  

majorarea capitalului social la  Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA 
 
 
 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în 

data de 20 august 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” estimată a 
avea loc în data de 29 august 2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 159/31 iulie 2019 şi are ataşate următoarele 
documente: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual 
de minimis pentru majorarea capitalului social la  Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA; 

- adresa nr. 97/19 iulie 2019 Societatății „Parcul Industrial Cugir” SA înregistrată la 
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15487/19 iulie 2019; 

- studiul de oportunitate privind acordarea unui ajutor individual de minimis pentru 
majorarea capitalului social la  Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA; 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
NR.  17720/20 august 2019 
 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre privind  acordarea unui ajutor individual de minimis pentru 

majorarea capitalului social la  Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA 
 

 
Societatea Parcul Industrial Cugir SA funcţionează ca persoană juridică cu capital 

integral deţinut de Judeţul Alba  şi are ca obiect de activitate principal ”Administrarea imobilelor 
pe bază de comision”. 

Sprijinirea dezvoltării economice a județului prin atragerea de noi agenți economici, 
rezidenți ai parcului, duc implicit la crearea de noi locuri de muncă și la dezvoltarea zonei. 

Prin adresa nr.97/19 iulie 2019 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 
nr. 15487/19 iulie 2019, Societatea „Parcul Industrial Cugir” solicită majorarea capitalului social 
al societății, pentru realizarea unui program minim de investiții în activele corporale ale 
societății.  
  Investițiile în  activele corporale ale societății sunt necesare în condițiile în care gradul de 
ocupare al parcului este de 70,98%, astfel că pentru  creșterea gradului de ocupare sunt necesare 
aceste investiții susținute atât din resursele proprii ale societății cât și prin acordarea unui aport în 
numerar pentru majorarea capitalului social. Majorarea capitalului social intră în categoria 
ajutoarelor de minimis iar valoarea totală acordată unei întreprinderi publice pe o perioadă de 3 
ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs) nu poate depăşi echivalentul în lei a 
200.000 de euro. Prin urmare, în prezent societatea se încadrează în plafonul maxim stabilit 
pentru ajutorul de minimis care poate fi acordat unei întreprinderi. 

Având în vedere cele prezentate, se  impune găsirea unor soluții optime în vederea 
realizării unor investiții, fapt posibil prin acordarea unui ajutor individual de minimis în 
conformitate cu  prevederile Ordonanței de Urgență nr.77 din 3.12.2014 privind procedurile 
naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr. 21/1996. 

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre 
aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis pentru 
majorarea capitalului social al societății Parcul Industrial Cugir SA. 

 
 

Director executiv, 
Marian Florin AITAI 
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ROMÂNIA         Anexa  la Proiectul de hotărâre   
JUDEŢUL ALBA           privind  acordarea unui ajutor individual 
CONSILIUL JUDEŢEAN      de minimis pentru majorarea capitalului social 
PREŞEDINTE    la Societatea  PARCUL INDUSTRIAL CUGIR SA 
          
 
 
   PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA UNUI   AJUTOR INDIVIDUAL DE MINIMIS         

PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL  
LA  SOCIETATEA „PARCUL INDUSTRIAL CUGIR” SA 

 
   

 
 I. DISPOZIŢII GENERALE 
 Art. 1.  
 (1) Prezenta procedură instituie un ajutor individual de m inimis pentru majorarea 
capitalului social al  Societății „Parcul Industrial Cugir” SA, J01/23/1999, CIF RO4331392, cu 
sediul social în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 3, judeţul Alba. 
 (2) Acordarea ajutorului de m inimis 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 . 1 407/2013 al Comisiei 
privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcţionareaUniunii Europene ajutoarelor de 
minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.OJ L 352/1 din 24.12.2013. 
            (4)Ajutorul individual de minimis se acordă beneficiarului pentru atragerea de investiţii şi 
investitori, cât şi crearea de noi locuri de muncă. 
  

II. SCOPUL ŞI OBIECTIVUL PROCEDURII 
Art. 2.  Prin prezenta procedură se acordă un ajutor de m inimis Societății „Parcul 

Industrial Cugir” SA în scopul atragerii de investiții și investitori, care să utilizeze resursele 
locale prin crearea de noi locuri de muncă, aliniindu-se astfel politicii de dezvoltare regională, 
respectiv națională și care se încadrează în obiectivele Programului de finanțare a coeziunii 
economice și sociale. 
 

III. BAZA LEGALĂ 
Art. 3.  Prezenta procedură este elaborată în conformitate cu prevederile:  

  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 al Comisiei, privind aplicarea articolelor 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. 
  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
           Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

IV. DEFINIŢII 
 Art. 4. În sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel: 

a). 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 lucrătorii care desfășoară o activitate independentă, întreprinderile 
familiale, precum și parteneriatele sau asociațiile care desfășoară, în mod regulat, o activitate 
economică; 
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b). activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau 
lucrări pe o piață; 

c). produse agricole – produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepţia produselor 
obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr.1379/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a 
pieţelor din sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr.1184/2006 şi (CE) nr.1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr.104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013; 

d). prelucrarea produselor agricole – orice operaţiune efectuată asupra unui produs 
agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor 
desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animal 
sau vegetală pentru prima vânzare;        
                e).  comercializarea produselor agricole – deţinerea sau expunerea unui produs agricol 
în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe 
piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători 
şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare 
efectuată de către un producător  primar către consumatorii finali este considerată 
comercializare, în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte,  rezervate acestei activităţi;  

f). rata de actualizare – este rata de referinţă stabilită de către Comisia Europeană 
pentru România pe baza unor criteria obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene şi pe pagina de web www.ajutordestat.ro; 
              g). domeniu de activitate - activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător 
clasificației activităților din economia națională (codului CAEN) - relevantă pentru scopurile 
prezentei proceduri; 

h). furnizorul ajutorului individual de minimis -  UAT- Județul Alba; 
i). administratorul ajutorului individual de minimis - Consiliul Județean Alba; 
 
V. DOMENIU DE APLICARE 
Art.5. Prezenta schemă se adresează Societăţii “Parcul Industrial Cugir” SA 

            Art.6. Prezenta schemă de minimis nu se aplică : 
            a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele 
pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr.1379/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a 
pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentului (CE) 
nr.1184/2006 şi 1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.104/2000 al 
Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L354/28.12.2013; 
            b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
producţiei primare de produse agricole; 
            c) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării      
şi comercializării produselor agricole în următoarele cazuri: 
                       (i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii 
unor astfel de produse, achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de 
întreprinderile respective ;  
                       (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau 
integrală către producătorii primari ; 
             d) ajutoareor destinate activităţilor legate de export către State terţe sau State membre, 
respective ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării si 
funcţionării unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de 
export; 
             e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale  în 
detrimentul celor importate; 
             Ajutoarele de minimis acordate unei întreprinderi unice care efectuează transport rutier 
de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule 
pentru transport rutier de mărfuri.   
 
 
 

http://www.ajutordestat.ro/
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VI. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE 
Art. 7.  
Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură, beneficiarul trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 
            a). să fie legal constituită în România şi să îşi desfăşoare activitatea în România; 
            b). să fie eligibilă pentru finanţare conform prevederilor codului fiscal sau de procedură 
fiscal ;            
            c). să nu fie “întreprindere în dificultate “; 

d). 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; 

e). valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii   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;  

f). plafonul de m inimis se aplică indiferent de forma ajutorului de m inimis sau de 
obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat este finanțat în totalitate sau parțial din 
resurse comunitare; 

g). să nu fie în stare de insolvenţă, să nu aibă afacerile administrate de un judecător 
sindic, să nu existe nici o restricţie asupra activităţii comerciale, să nu fie subiectul unor 
aranjamente între creditori, sau să nu se afle într-o altă situaţie similară cu cele menţionate 
anterior, reglementate prin lege;  

h). să nu înregistreze datorii publice şi să-şi plătească la timp texele, obligaţiile şi alte 
contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetul local prevăzute de legislaţia în vigoare; 

i). reprezentantul legal al întreprinderii să nu fi fost supus unei condamnări în ultimii 3 
ani, de către nici o instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale ; 

j). reprezentantul legal al întreprinderii să nu furnizează informaţii false. 
 

VII. ACORDAREA AJUTORULUI INDIVIDUAL DE MINIMIS 
Art. 8. 

  (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 „Parcul Industrial Cugir” SA cu suma de 550.000 
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 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. 9.  
(1) Pentru a beneficia de finanţare în cadrul acestei proceduri, beneficiarul va depune 

declarații, pe propria răspundere, privind: 
- ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică  în acest an fiscal şi în ultimii doi 

ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare); 
-  structura întreprinderii unice din care face parte beneficiarul; 
- 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 m inimis 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 către un 
judecător sindic, nu are nicio restricţie asupra activităţii comerciale, nu este subiectul unor 
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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; 
(2) Autoritatea care administrează prezentul ajutor de m inimis va verifica dacă 

solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare  de minimis sau alte ajutoare de stat pentru aceleaşi 
cheltuieli eligibile; 

(3) Autoritatea care administrează prezentul ajutor va acorda un ajutor de minimis după 
ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a 
ajutoarelor de m inimis primite de întreprinderea unică în exerciţiul financiar în curs şi în cele 
două exerciţii financiare anterioare, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din 
surse comunitare, cumulate cu valoarea ajutorului solicitat prin prezenta schemă, nu depăşeşte 
pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro pentru întreprinderile  care efectuează transport de 
marfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei; 

(4) Valoarea ajutorului de minimis se actualizează la valoarea de la momentul acordării, 
pe baza ratei de referinţă publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene; 

 Ajutoarele de m inimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte 
ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o 
intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte 
printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia 
Europeană.  

Ajutorul de m inimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulate cu ajutoarele de 
minimis acordate în conformitate cu Regulamentul ( UE) nr.360/2012 al C omisiei, în limita 
plafonului stabilit în regulamentul respectiv. 

Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu 
alte regulamente de mi nimis în limita plafonului de 200.000 Euro (100.000 Euro pentru 
întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) 
echivalent în lei. 

(5) In cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de 
minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul 
relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de m inimis anterioare acordate tuturor 
întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de m inimis acordate legal înainte de fuziune sau 
achiziţie ramân legal acordate. 

(6) Pentru fuziunile şi/sau achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii 
plafoanelor valorice prevăzute de art.12 din Legea concurenţei nr.21/1996 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea 
în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei 
decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă. Aspectul poate viza şi tranzacţiile de 
divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină 
depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea Concurenţei. 

(7) In cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi 
separate, ajutoarele de m inimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a 
beneficiat de acestea  şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au 
fost utilizate ajutoarele de minimis. In cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele 
de m inimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor 
întreprinderi la data la care separarea produce efecte.  
 

VIII. DURATA MĂSURII 
Art. 10.  
(1) În cadrul prezentei proceduri, ajutorul individual de m inimis se va putea acorda 

începând cu data intrării în vigoare a procedurii, aprobată prin Hotărâre a Consiliului Județean 
Alba şi pâna la data de  31 decembrie 2019. 

(2) Plata ajutorului acordat în baza prezentei proceduri se va efectua până cel târziu la 
data de 31 decembrie 2019.  
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IX. BUGETUL ACTULUI DE ACORDARE A AJUTORULUI DE MINIMIS 
  Art. 11.  Valoarea maximă totală a ajutorului de m inimis care va fi acordat în cadrul 
prezentei proceduri este de 115.000 euro, respectiv 550.000 lei.  
 

X. REGULI PRIVIND TRANSPARENȚA 
 Art. 1 2. În cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi o finanţare în cadrul 

prezentei scheme de ajutor de minimis şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de 
evaluare, autoritatea care administrează prezentul ajutor de minimis, comunică în scris 
întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia 
de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul UE nr.1407/2013, prin menţinerea 
titlului acestuia şi a numărului de  publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Art. 1 3. Prezenta procedură de ajutor de mi nimis va fi publicată integral pe site-ul 
furnizorului www.cjalba.ro 
 

XI. REGULI PRIVIND MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA AJUTORULUI DE 
MINIMIS 

Art. 1 4. Raportarea şi monitorizarea ajutorului de m inimis acordat în baza prezentei 
proceduri se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 77/ 2014 pr ivind pr ocedurile 
naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii 
concurenței nr. 21/2006, respectiv ale Regulamentului pr ivind pr ocedurile de  m onitorizare a 
ajutoarelor de  s tat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 
175/2007, 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. 15.  
(1) Furnizorul de ajutor de m inimis păstrează, pentru o perioadă de minim10 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 m inimis 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. 16.  
(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 m inimis 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  s tabilire a nor melor de  apl icare a ar ticolului 108 din T ratatul pr ivind 
funcționarea Uniunii Europene. 

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

Art. 1 7. 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. 1 8. 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. 19. 
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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 m inimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenței reprezintă titlu 
executoriu. 

Art. 20. 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 n r. 
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. 21.  
(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 m inimis 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. 

 
 

 
PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
 
 
 
 
 
 
 

Director executiv, 
Marian Florin AITAI 

                                                           
1 Regulamentul privind procedurile de  m onitorizare a aj utoarelor de  s tat 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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