ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație
cu excepția riveranilor, pe unele sectoare ale drumurilor județene:
DJ 107B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi –
Roșia de Secaș - Limită Județul Sibiu;
DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi –
Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei –
Sântămărie - Cetatea de Baltă -Limită Județul Mureș;
DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții
temporare parțiale de circulație cu excepția riveranilor, pe unele sectoare ale drumurilor
județene: DJ 107B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș Limită Județul Sibiu; DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de
Baltă - Limită Județul Mureș; DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș;
- adresa nr. 2309/30 septembrie 2019 a Primăriei Roșia de Secaș, înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 21022 din 01.10.2019;
- solicitarea Alba nr. 22381/DGP/IX/H.2/15 octombrie 2019 a Consiliului Județean,
adresată Inspectoratului de Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba;
- avizul nr. 62744/240 din 23 octombrie 2019 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba Serviciul Poliției Rutiere Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 23097
din 23 octombrie 2019;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. e, alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, 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;
- STAS SR 1848 - Semnalizare rutieră;
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 instituirea de restricții temporare parțiale de circulație de 7,5 To cu
excepția riveranilor, pe sectoarele de drumuri județene:
 DJ 107B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș Limită Județul Sibiu;
 DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel Cergău Mare - Veza - Blaj - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de
Baltă - Limită Județul Mureș;
 DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș
prevăzute în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Pot circula fără restricții pe sectoarele drumurilor județene:
 DJ 107B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș Limită Județul Sibiu, de la km 17+800 (intersecție cu DJ107 extravilan Roșia de Secaș) și până
la km 22+000 (limită Județul Sibiu);
 DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel Cergău Mare - Veza - Blaj - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă Limită Județul Mureș (intersecție cu DJ 107B Roșia de Secaș) și până la km 50+000 Blaj;
 DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș, de la km 0+000 (intersecție DJ106I
Șpring) și până la km 16+300 (intersecție cu DJ 107B Roșia de Secaș),
următoarele categorii de vehicule:
a.) cele destinate intervențiilor la avariile drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare care
aparțin administratorilor acestor rețele;
b.) cele destinate tractării autovehiculelor avariate, înzăpezite, abandonate sau staționate
neregulamentar;
c.) cele destinate pregătirii și examinării candidaților care solicită obținerea permisului de
conducere;
d.) cele aparținând Companiei Naționale Poșta Romăna S.A. precum și ale agenților
economici care fac servicii de expediții și curierat;
e.) cele aparținând societăților de salubrizare;
f.) cele aparținând instituțiilor publice (cele aparținând serviciilor de ambulanță,
protecției civile, poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, Ministerului Apărării Naționale,
Ministerului Justiției-Direcția Generală a Penitenciarelor, Ministerului Public și unităților
speciale ale S.R.I. și S.P.P., aflate în misiune, etc);
g.) cele care transportă pâine și produse de panificație, precum și cele specializate
(cisterne) care transportă lapte destinat prelucrării către punctele de procesare;
h.) cele care efectuează intervenții Transgaz și Distrigaz, cele care efectuează intervenții
de dezăpezire asupra drumului;
i.) cele care efectueză transport rutier de mărfuri periculoase, în condițiile legii;
j.) vehicule cu punct de încărcare/descărcare la persoanele fizice și/sau juridice de pe
razele administrativ teritoriale cu acces la drumurile județene supuse protecției, dar justificate
numai pe baza avizelor de însoțire a mărfii din care sa reiese în clar că punctul de
încărcare/descărcare este situat pe sectorul restricționat.
k.) vehicule fără încărcătură dar care depășesc 7,5 To masa proprie și/sau gabarit din
construcție sunt considerate riverane numai acele vehicule pe baza documentelor conforme cu
legislația în vigoare, din care să reiese că vehiculele aparțin persoanelor fizice și/sau juridice ce
își desfășoară activitățile pe razele administrativ teritoriale cu acces la drumurile județene supuse
restricțiilor si unde în document este indicat în clar sediul social în cazul persoanelor juridice și
domiciliul în cazul persoanelor fizice corespunzatoare identității fiecărui vehicul în parte.
l.) vehicule care prestează lucrări de întreținere pentru Consiliul Județean Alba la rețeaua
de drumuri județene.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului și Arhitectul șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Județului Alba, Ministerului Transporturilor, Inspectoratului de Poliție
Județean Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și administraţie
publică, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism din
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 214
Alba Iulia, 23 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

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 214/23 octombrie 2019
Sectoare de drumuri județene asupra cărora se instituie
restricții temporare, parțiale de circulație cu excepția riveranilor
1. DJ 107B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș
- Limită Județul Sibiu;
- de la km 17+800 (intersecție cu DJ107 extravilan Roșia de Secaș) și până la km
22+000 (limită județul Sibiu);
- restricție temporară de circulație pentru vehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 to în
perioada 25.10.2019 până în perioada 25.10.2020 cu excepția riveranilor;
- la capetele sectorului de drum restricționat se vor instala: indicator rutier de formă
rotundă indicativ C18 cu semnificatia Accesul interzis vehiculelor avand masa mai mare de 7,5
to însoțit de indicatorul rutier adițional de formă patrată indicativ P18 de specificație CU
EXCEPȚIA RIVERANILOR.
- informarea utilizatorilor privind restricțiile temporare, parțiale de circulație de pe
drumul județean DJ 107B: de la km 17+800 la km 22+000 pe distanța de 4+200 km între
intersecție cu DJ107 extravilan Roșia de Secaș și limită județul Sibiu, vor fi aduse la cunoștință
prin publicarea pe site-ul www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, și se vor comunica
Inspectoratului de Poliție Județean Alba- Serviciul Poliției Rutiere Alba, Ministerului
Transporturilor.
2. DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel Cergău Mare - Veza - Blaj - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de
Baltă - Limită Județul Mureș;
- de la km 31+000 (intersecție cu DJ 107B Roșia de Secaș) și până la km 50+000
Blaj;
- restricție temporară de circulație pentru vehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 to în
perioada 25.10.2019 până în perioada 25.10.2020 cu excepția riveranilor;
- la capetele sectorului de drum restricționat se vor instala: indicator rutier de formă
rotundă indicativ C18 cu semnificatia Accesul interzis vehiculelor avand masa mai mare de 7,5
to însoțit de indicatorul rutier adițional de formă patrată indicativ P18 de specificație CU
EXCEPȚIA RIVERANILOR.
- informarea utilizatorilor privind restricțiile temporare, parțiale de circulație de pe
drumul județean DJ 107: de la km 31+000 la km 50+000 pe distanța de 19+000 km între
intersecție cu cu DJ 107B Roșia de Secaș și Blaj, vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe
site-ul www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, și se vor comunica Inspectoratului de Poliție
Județean Alba- Serviciul Poliției Rutiere Alba, Ministerului Transporturilor.
3. DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș
- de la km 0+000 (intersecție DJ106I Șpring) și până la km 16+300 (intersecție cu DJ
107B Roșia de Secaș).
- restricție temporară de circulație pentru vehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 to în
perioada 25.10.2019 până în perioada 25.10.2020 cu excepția riveranilor;
- la capetele sectorului de drum restricționat se vor instala: indicator rutier de formă
rotundă indicativ C18 cu semnificatia Accesul interzis vehiculelor avand masa mai mare de 7,5
to însoțit de indicatorul rutier adițional de formă patrată indicativ P18 de specificație CU
EXCEPȚIA RIVERANILOR.
- informarea utilizatorilor privind restricțiile temporare, parțiale de circulație de pe
drumul județean DJ 106L: de la km 0+000 la km 16+300 pe distanța de 16+300 km între
intersecție cu cu DJ 106I Șpring și intersecție cu DJ107B Roșia de Secaș, vor fi aduse la
cunoștință prin publicarea pe site-ul www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, și se vor
comunica Inspectoratului de Poliție Județean Alba- Serviciul Poliției Rutiere Alba, Ministerului
Transporturilor.
Alternativele de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să respecte restricțiile
propuse, pot fi:
 traseul drumului național DN1(Alba Iulia) - DN7(Sebeș) - DN7 (limită județul Sibiu);
 traseul drumului național DN1(Alba Iulia) - DN7(Sebeș) - A1 (limită județul Sibiu);
 traseul drumului național DN1(Alba Iulia) - DN14B - Blaj - Limită județ Sibiu;

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 23102/23 octombrie 2019
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de
circulație cu excepția riveranilor, pe unele sectoare ale drumurilor județene:
DJ 107B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi –
Roșia de Secaș - Limită Județul Sibiu;
DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi –
Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei –
Sântămărie - Cetatea de Baltă -Limită Județul Mureș;
DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș
I. Expunere de motive
Adminstrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea,
reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor.
Conform prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, drumurile publice sunt drumuri de utilitate publică și/sau
de interes public destinate circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii cerintelor generale
de transport, ale economiei, ale populației și de apărare a țării. Drumurile publice sunt
proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum și din alte surse legal
constituite. Drumurile trebuie să fie semnalizate şi menţinute în stare tehnică corespunzătoare
desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către administratorul drumului, art. 40 alin. 1 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările
ulterioare.
Potrivit prevederilor art. 44 alin. 2 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată cu modificările și completările ulterioare, pentru protecţia unor sectoare de drumuri,
administratorul acestora poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate corespunzător, privind
categoriile de transport, viteză, perioadele şi intervalele orare, masele şi/sau dimensiunile
maxime admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, în conformitate cu prevederile
stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor sau al ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice, după caz, şi al ministrului afacerilor interne, cu informarea prealabilă,
inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliţiei rutiere şi
a utilizatorilor.
II. Descrierea situaţiei actuale
Proiectul de act administrativ inițiat vizează instituirea de restrcții temporare parțiale de
circulație pe unele sectoare ale drumurilor județene cum ar fi:
 DJ 107B: DN 1 – Sântimbru – Galtiu – Coșlariu – Mihalț – Colibi – Roșia de Secaș –
Limită județ Sibiu, de la km 17+800 (intersecție cu DJ107 extravilan Roșia de Secaș) și
până la km 22+000 (limită județul Sibiu);
 DJ 107: Alba Iulia (DN1) – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – Colibi – Secășel –
Cergău Mare – Veza – Blaj – Lunca Târnavei – Șona – Jidvei –Sântămărie – Cetatea de
Baltă – Limită județ Mureș, de la km 31+000 (intersecție cu DJ 107B Roșia de Secaș) și
până la km 50+000 Blaj;
 DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș, de la km 0+000 (intersecție DJ106I Șpring)
și până la km 16+300 (intersecție cu DJ 107B Roșia de Secaș).
Prin adresa Primăriei Roșia de Secaș nr. 2309/30.09.2019 înregistrată la Consiliul
Județean Alba sub nr. 21022 din 01.10.2019, aceasta ne comunică și sesizările primarilor din
comunele Berghin și Ohaba cu privire la degradările aduse drumurilor județene DJ 107 și
DJ107B de către vehiculele de tonaj care tranzitează aceste segmente de drum pentru lucrările
care se execută în județul Sibiu - comuna Păuca.

Conform art. 60, alin. (1) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, controlul vehiculelor rutiere de tonaj se realizeză de către
personalul împuternicit din partea administratorului drumurilor județene.
Pentru respectarea limitelor prevăzute în Anexele 2 și 3 din O.G. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, personalul împuternicit din
partea Consiliului Județean Alba realizează verificarea vehiculelor de tonaj, cu instalațiile
portabile de cântărire din dotarea Consiliului Județean Alba.
Aceste instalații sunt utilizate în domenii de interes public, conform Ordinului nr.291 din
23 noiembrie 2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 059-05 ,,Instalații
portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere", iar pentru o utilizare corectă
din punct de vedere legislativ în determinarea sarcinilor vehiculelor rutiere, este necesară
asigurarea unor locuri special amenajate din zona drumurilor.
Zonele pe care se amplasează instalațiile portabile de cântărire trebuie să fie stabile,
structura care susţine sarcina trebuie să fie construită din beton sau dintr-un material cu
durabilitate echivalentă şi să aibă o fundaţie corespunzătoare.
Având în vedere că în zonele respective nu există astfel de locuri special amenajate de
verificare, iar vehiculele de tonaj care suspun drumurile unui trafic greu sunt în tranzit către
județul Sibiu și nu au destinație finală de descărcare pe aceste segmente de drum, distrugând
totodată infrastructura rutieră aparținătoare DJ 107 - DJ107B - DJ106L, considerăm necesară
instituirea urgentă a restricțiilor temporare parțiale de circulație prin limitarea masei totale la 7,5
To cu excepția riveranilor. Pentru buna desfășurare a activităților economice și serviciilor în
aceste zone și pentru a nu se îngrădi circulația vehiculelor ce au încărcare și descărcare la
persoanele fizice și juridice ce își desfășoară activitățile pe razele administrativ teritoriale cu
acces la drumul județean DJ107 - DJ107B - DJ106L supuse protecției, pe aceste sectoare de
drum județean accesul nu va fi restricționat riveranilor.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. e, alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- 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;
- art. 40 alin. 1 și art. 44 alin. 2 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- STAS SR 1848 - Semnalizare rutieră.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
avizul nr. 62744/240 din 23 octombrie 2019 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba Serviciul Poliției Rutiere Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 23097
din 23 octombrie 2019
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Prin instituirea restricțiilor de circulație asupra drumurilor județene DJ107B - DJ107 DJ106L, la 7,5 To cu excepția riveranilor, se va proteja infrastructura rutieră actuală pentru o
bună circulație în condiții de siguranță, a persoanelor fizice și juridice din zonă. Protejarea
drumurilor județene din zonă față de frecvența traficului de tonaj aflat în tranzit, urmărește

menținerea drumurilor în stare de viabilitate corespunzătoare. Menținerea infrastructurii rutiere
în stare corespunzătoare duce la îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor și
agenților economici înregistrați în razele administrativ teritoriale prin care trec segmentele
drumurilor DJ107B - DJ107 -DJ106L.
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Instituirea restricțiilor de circulație asupra drumurilor județene DJ107B - DJ107 -DJ106L
la 7,5 To cu excepția riveranilor prin combaterea frecvenței traficului de tonaj aflat în tranzit
conduce la:
- diminuarea costurilor asupra întreținerii infrastructurii rutiere;
- asigurarea siguranței circulației rutiere și reducerea cheltuielilor de întreținere a
parcurilor auto.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Solicitarea Consiliului Județean Alba nr.22381/DGP/IX/H.2/15.10.2019 către
Inspectoratul de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba pentru obținerea avizului
necesar, în scopul inițierii proiectului de hotărâre de restricționare a circulației privind tranzitul
de tonaj.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Perioada de aplicare a restricțiilor de circulație temporare și parțiale va fi de 1(un) an de
zile de la data intrării în vigoare a hotărârii consiliului județean.
Sectoarele de drum județean supuse pentru restricție prin limitarea traficului de tonaj la
maxim 7,5 to cu excepția riveranilor, vor fi semnalizate conform art. 40 alin. (1) din Ordonanța
de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și STAS SR 1848 - Semnalizare
rutieră, cu următoarele tipuri de indicatoare rutiere: indicator de formă rotundă indicativ C18 cu
semnificația Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de 7,5 To, însoțit de indicatorul
de formă pătrată indicativ P18 prin specificația CU EXCEPȚIA RIVERANILOR.
Informarea utilizatorilor privind restricțiile temporare, parțiale de circulație de pe
sectoarele drumurilor județene, vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe site-ul
www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, și se vor comunica Inspectoratului de Poliție
Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba, Ministerului Transporturilor.
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,în conformitate cu prevederile art. 240 alin.(2) din Ordonanața de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care dispun că aprecierea necesității și
oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative,
propunem iniţierea proiectului de hotărâre înregistrat cu nr. 214 din 23 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 23104/23 octombrie 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

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 instituirii de restricții temporare parțiale de circulație
cu excepția riveranilor, pe unele sectoare ale drumurilor județene:
DJ 107B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi –
Roșia de Secaș - Limită Județul Sibiu;
DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi –
Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei –
Sântămărie - Cetatea de Baltă -Limită Județul Mureș;
DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 23 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. 214/23 octombrie 2019 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții
temporare parțiale de circulație cu excepția riveranilor, pe unele sectoare ale drumurilor
județene: DJ 107B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș Limită Județul Sibiu; DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de
Baltă - Limită Județul Mureș; DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș;
- adresa nr. 2309/30 septembrie 2019 a Primăriei Roșia de Secaș, înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 21022 din 01.10.2019;
- solicitarea Alba nr. 22381/DGP/IX/H.2/15 octombrie 2019 a Consiliului Județean,
adresată Inspectoratului de Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba;
- avizul nr. 62744/240 din 23 octombrie 2019 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba Serviciul Poliției Rutiere Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 23097
din 23 octombrie 2019;
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 23114/23 octombrie 2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de
circulație cu excepția riveranilor, pe unele sectoare ale drumurilor județene:
DJ 107B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi –
Roșia de Secaș - Limită Județul Sibiu;
DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi –
Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei –
Sântămărie - Cetatea de Baltă -Limită Județul Mureș;
DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș
Adminstrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea,
reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor.
Drumurile publice sunt proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum
și din alte surse legal constituite. Drumurile trebuie să fie semnalizate şi menţinute în stare
tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către administratorul
drumului.
Conform art. 44 alin. 2 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu
modificările și completările ulterioare pentru protecţia unor sectoare de drumuri, administratorul
acestora poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate corespunzător, privind categoriile de
transport, viteză, perioadele şi intervalele orare, masele şi/sau dimensiunile maxime admise ale
vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin
comun al ministrului transporturilor sau al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei
publice, după caz, şi al ministrului afacerilor interne, cu informarea prealabilă, inclusiv asupra
variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliţiei rutiere şi a utilizatorilor.
Prin adresa Primăriei Roșia de Secaș nr. 2309/30.09.2019 înregistrată la Consiliul Județean
Alba sub nr. 21022 din 01.10.2019, aceasta ne comunică și sesizările primarilor din comunele
Berghin și Ohaba cu privire la degradările aduse drumurilor județene DJ 107 și DJ107B de
către vehiculele de tonaj care tranzitează aceste segmente de drum pentru lucrările care se
execută în județul Sibiu - comuna Păuca. În urma deplasării în teren, de către reprezentanții
administratorului drumurilor județene s-a constatat un trafic de tranzit pe sectoarele drumurilor
județene DJ 107 și DJ107B, trafic datorat transportului cu produse de balastieră și/sau carieră de
către unii transportatori de tranzit, care circulă spre județul Sibiu în localitatea Păuca.
Conform art. 60, alin. (1) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, controlul vehiculelor rutiere de tonaj se realizeză de către
personalul împuternicit din partea administratorului drumurilor județene.
Pentru respectarea limitelor prevăzute în Anexele 2 și 3 din O.G. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, personalul împuternicit din
partea Consiliului Județean Alba realizează verificarea vehiculelor de tonaj, cu instalațiile
portabile de cântărire din dotarea Consiliului Județean Alba.
Aceste instalații sunt utilizate în domenii de interes public, conform Ordin nr.291 din 23
noiembrie 2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 059-05 ,,Instalații
portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere", iar pentru o utilizare corectă
din punct de vedere legislativ în determinarea sarcinilor vehiculelor rutiere, este necesară
asigurarea unor locuri special amenajate din zona drumurilor.
Zonele pe care se amplasează instalațiile portabile de cântărire trebuie să fie stabile,
structura care susţine sarcina trebuie să fie construită din beton sau dintr-un material cu
durabilitate echivalentă şi să aibă o fundaţie corespunzătoare.
Având în vedere că în zonele respective nu există astfel de locuri special amenajate de
verificare, deoarece până la această dată nu au fost înregistrate transporturi de tranzit de tonaj, iar

vehiculele actuale suspun drumurile unui trafic greu de tranzit către județul Sibiu, neavând
destinație finală de descărcare pe aceste segmente de drum, distrugând totodată infrastructura
rutieră aparținătoare DJ 107 - DJ107B - DJ106L, considerăm necesară instituirea urgentă a
restricțiilor temporare parțiale de circulație prin limitarea masei totale la 7,5 To cu excepția
riveranilor.
Pentru buna desfășurare a activităților economice și serviciilor în aceste zone și pentru a
nu se îngrădi circulația vehiculelor ce au încărcare și descărcare la persoanele fizice și juridice ce
își desfășoară activitățile pe razele administrativ teritoriale cu acces la drumul județean DJ107 DJ107B - DJ106L supuse protecției, pe aceste sectoare de drum județean accesul nu va fi
restricționat riveranilor.
Prin adresa înaintată de Consiliul Județean Alba cu nr. 22381/DGP/IX/H.2/15.10.2019,
Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere s-a solicitat avizul pentru
limitarea masei totale la 7,5 To cu excepția riveranilor pe sectoarele drumurilor județene DJ107 DJ107B - DJ106L.
Ca răspuns la propunerea înaintată de Consiliul Județean Alba s-a emis avizul nr.
62744/240 din 23 octombrie 2019 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției
Rutiere Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 23097 din 23 octombrie
2019
Sectoarele de drum județean supuse pentru restricție prin limitarea traficului de tonaj
la maxim 7,5 to cu excepția riveranilor, vor fi semnalizate conform art. 40 alin. (1) din
Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și STAS SR 1848 Semnalizare rutieră, cu următoarele tipuri de indicatoare rutiere: indicator de formă rotundă
indicativ C18 cu semnificația Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de 7,5 To,
însoțit de indicatorul de formă pătrată indicativ P18 prin specificația CU EXCEPȚIA
RIVERANILOR.
Proiectul de act administrativ inițiat vizează instituirea de restrcții temporare parțiale de
circulație pe unele sectoare ale drumurilor județene DJ107 - DJ107B - DJ106L conform Anexă
la proiectul de hotărâre. Alternativele de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să
respecte restricțiile propuse, pot fi:
 traseul drumului național DN1(Alba Iulia) - DN7(Sebeș) - DN7 (limită județul Sibiu);
 traseul drumului național DN1(Alba Iulia) - DN7(Sebeș) - A1 (limită județul Sibiu);
 traseul drumului național DN1(Alba Iulia) - DN14B - Blaj - Limită județ Sibiu;
Informarea utilizatorilor privind restricțiile temporare, parțiale de circulație de pe sectorul
drumului județean, vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe site-ul www.cjalba.ro al
Consiliului Județean Alba, și se vor comunica Inspectoratului de Poliție Județean Alba Serviciul Poliției Rutiere Alba, Ministerului Transporturilor.
Pot circula fără restricții pe sectoarele drumurilor județene supuse restricțiilor, urmatoarele
categorii de vehicule:
a). cele destinate intervențiilor la avariile drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare care aparțin
administratorilor acestor rețele;
b). cele destinate tractării autovehiculelor avariate, înzăpezite, abandonate sau staționate
neregulamentar;
c). cele destinate pregătirii și examinării candidaților care solicită obținerea permisului de
conducere;
d). cele aparținând Companiei Naționale Poșta Romăna S.A. precum și ale agenților
economici care fac servicii de expediții și curierat;
e). cele aparținând societăților de salubrizare;
f). cele aparținând instituțiilor publice (cele aparținând serviciilor de ambulanță, protecției
civile, poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului
Justiției-Direcția Generală a Penitenciarelor, Ministerului Public și unităților speciale ale S.R.I.
și S.P.P., aflate în misiune, etc);
g). cele care transportă pâine și produse de panificație, precum și cele specializate (cisterne)
care transportă lapte destinat prelucrării către punctele de procesare;
h). cele care efectuează intervenții Transgaz și Distrigaz, cele care efectuează intervenții de
dezăpezire asupra drumului;
i). cele care efectueză transport rutier de mărfuri periculoase, în condițiile legii;

j). vehicule cu punct de încărcare/descărcare la persoanele fizice și/sau juridice de pe razele
administrativ teritoriale cu acces la drumurile județene supuse protecției, dar justificate numai pe
baza avizelor de însoțire a mărfii din care sa reiese în clar că punctul de încărcare/ descărcare
este situat pe sectorul restricționat.
k). vehicule fără încărcătură dar care depășesc 7,5 To masa proprie și/sau gabarit din
construcție sunt considerate riverane numai acele vehicule pe baza documentelor conforme cu
legislația în vigoare, din care să reiese că vehiculele aparțin persoanelor fizice și/sau juridice ce
își desfășoară activitățile pe razele administrativ teritoriale cu acces la drumurile județene supuse
restricțiilor si unde în document este indicat în clar sediu social în cazul persoanelor juridice și
domiciliul în cazul persoanelor fizice corespunzatoare identității fiecărui vehicul în parte.
l). vehicule care prestează lucrări de întreținere pentru Consiliul Județean Alba la rețeaua de
drumuri județene.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Întocmit, Pohonțu Sebastian

Șef serviciu
Perța Floare

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și
promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ”ordinară” în luna octombrie 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu anual
pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor
adulte cu handicap.
- adresa nr. 12908/22 octombrie 2019 a Direcției Generale de Asistență și Protecția
Copilului Alba prin care se solicită aprobarea costurilor medii anuale pentru finanțarea
serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte
cu handicap.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. d și alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
- Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată
cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările si completările ulterioare;
- H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a
regulamentelor-cadru de orgenizare și funcționare a serviciilor sociale, co modificările și
completările ulterioare;
- H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile
sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește
contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârtstnice
din centrele rezidențiale;
- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare
ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările
și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi.
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 stabilește costul mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și
promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap pentru fiecare tip de
serviciu social conform anexei- parte integrantă a prezentei hotărâri”.

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și Direcția Generală de
Asistență și Protecția Copilului Alba, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcției Județene a Finanţelor Publice
Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia și Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 215
Alba Iulia, 23 octombrie 2019

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

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. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

Anexa la Proiectul de hotărâre
a Consiliului Județean Alba nr. 215 din 23 octombrie 2019

Nivelul costului mediu anual pe beneficiar
pe fiecare tip de serviciu social
Nr.crt

Denumire serviciu social

1.

6.

Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică
pentru persoane cu dizabilități
Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane
adulte cu dizabilități
Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte
cu dizabilități
Locuință protejată pentru persoane adulte cu
dizabilități
Servicii de asistență și suport pentru persoanele
adulte cu dizabilități
Centrul de zi pentru copii cu dizabilități

7.

Centrul maternal

8.

Casă de tip familial

9.

Casă de tip familial pentru copii cu dizabilități

10.

Centrul de plasament

11.

Asistenți maternali profesioniști

12.

Centrul de primire în regim de urgență

13.

Centrul de tranzit

2.
3.
4.
5.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Cost mediu anual/beneficiar
(lei)
51.866,76
51.866,76
55.136,16
52.966,32
2.280,00
27.626,64
73.585,80
52.007,40
74.624,04
58.328,64
28.117,32
73.033,80
46.532,76

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE
Nr. 23119/23 octombrie 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea costului mediu anual
pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului
și ale persoanelor adulte cu handicap
Expunere de motive
În conformitate cu prevederile art. 191 alin. 1 lit. a și alin. 6 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, președintele consiliului județean îndeplinește atribuții privind
serviciile publice de interes județean și ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în
concret a activităților din domeniul serviciilor sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu
handicap, a persoanelor vârstice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie
socială.
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii,
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind serviciile sociale
pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor
persoane sau grupuri aflate în nevoie socială.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, instituție publică aflată
în subordinea Consiliului Județean Alba, asigură, la nivel județean, aplicarea politicilor sociale în
domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum
și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și
acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, potrivit art. 4 din Regulamentul
de organizare și funcționare al D.G.A.S.P.C. Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean
Alba nr. 1260 mai 2018.
Prin adresa nr. 12908/22.10.2019, D.G.A.S.P.C. Alba solicită aprobarea costului mediu
pe beneficiar, pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și
ale persoanelor adulte cu handicap.
Descrierea situației actuale
Prin Hotărârea de Guvern nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost
pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se
stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor
vârtstnice din centrele rezidențiale, sunt stabilite standardele minime de cost aferente
cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale pentru un beneficiar sau tip de serviciu
social, potrivit standardelor minime de calitate în vigoare pentru serviciul social respectiv.
Prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi, sunt aprobate, printre altele, și standarde specifice minime de
calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip ”Centru de abilitare şi reabilitare
pentru persoane adulte cu dizabilităţi” și standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru
”Servicii de asistenţă şi suport pentru persoanele adulte cu dizabilităţi”.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 293/2018 a fost aprobat costul mediu anual
pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor
adulte cu handicap, pentru anul 2018.
Prin adresa nr. 12908/22.10.2019, D.G.A.S.P.C. Alba solicită aprobarea nivelului costului
mediu anual pe beneficiar pentru fiecare tip de serviciu social.
În acest sens, se impune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba
nr. 293/2018 privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției
și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap.













Baza legală
art. 173 alin. 1 lit. d și alin. 5 lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu
modificările și completările ulterioare;
Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările si completările ulterioare;
Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările si completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum și a regulamentelor-cadru de orgenizare și funcționare a serviciilor
sociale, co modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost
pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza
căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali
ai persoanelor vârtstnice din centrele rezidențiale;
Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de
organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii
orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor
specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilităţi.

În sensul celor precizate mai sus, 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. 215 din 23
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.
PREȘEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 23121/23 octombrie 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

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 costului mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și
promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 23 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. 215/23 octombrie 2019 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu anual
pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor
adulte cu handicap.
- adresa nr. 12908/22 octombrie 2019 a Direcției Generale de Asistență și Protecția
Copilului Alba prin care se solicită aprobarea costurilor medii anuale pentru finanțarea
serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte
cu handicap.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE
Nr. 23122/23.10.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale
destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu
handicap

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, ”Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: d)
atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine”, iar potrivit alin. 5 al aceluiași
articol ”În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. 1 lit. d, consiliul județean asigură, potrivit
competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes județean privind: b) serviciile sociale pentru protecțția copilului, a persoanelor cu
handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie
socială”.
Autoritățile administrației publice locale și toți furnizorii publici de servicii sociale,
potrivit prevederilor art. 119 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, au obligația de a
organiza și acorda serviciile sociale, precum și de a planifica dezvoltarea acestora, numai în
funcție de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de prioritățile asumate, de
resursele disponibile și cu respectarea celui mai eficient raport cost / beneficiu.
În conformitate cu prevederile art. 30 alin. 1 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011,
serviciile sociale pot fi clasificate în: servicii de asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de
bază ale persoanei, servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserție/reinserție
socială etc, iar alin. 3 ale aceluiași articol, după regimul de asistare, serviciile sociale se clasifică
în: servicii de cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidențiale, locuințe
protejate, adăposturi de noapte etc; servicii fără cazare: centre de zi, centre și/sau unități de
îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanța socială etc.
În Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019, privind aprobarea
standardele minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu
dizabilităţi, respectiv Anexele nr. 1 și 7, sunt prevăzute standarde specifice minime de calitate
obligatorii pentru servicii sociale, respectiv pentru servicii sociale cu cazare de tip ”centru de
abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi”, și standarde specifice minime de
calitate obligatorii pentru ”servicii de asistenţă şi suport pentru persoanele adulte cu dizabilităţi”.
De asemenea, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, tipurile de centre
rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap sunt:
 locuințe protejate;
 centre pentru viață independentă;
 centre de abilitare și reabilitare;
 centre de îngrijire și asistență;
 centre respiro/centre de criză.
În domeniul persoanelor adulte cu dizabilități, D.G.A.S.P.C. Alba furnizează servicii în
regim rezidențial pentru un număr de 470 persoane adulte cu dizabilități și are contractate
servicii sociale cu furnizori privați pentru un număr de 154 persoane cu dizabilități ocrotite în
regim rezidențial, pentru 50 persoane adulte cu dizabilități care beneficiază de servicii de
îngrijire în comunitate, pentru 30 persoane adulte cu dizabilități care beneficiază de îngrijire la
domiciliu și 25 persoane adulte cu dizabilități care beneficiază de servicii de recuperare în regim
de zi.
Prin Hotărârea de Guvern nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost
pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se

stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor
vârstnice din centrele rezidențiale, sunt stabilite standardele minime de cost aferente cheltuielilor
anuale necesare furnizării serviciilor sociale pentru un beneficiar sau tip de serviciu social,
potrivit standardelor minime de calitate în vigoare pentru serviciul social respectiv.
Însă, prevederile Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor
sociale, respectiv ale Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019, Anexa nr. 1 și
Anexa nr. 7, privind standardele minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi, nu sunt armonizate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.
978/2015 privind standardele minime de cost, în sensul că anumite tipuri de servicii din
nomenclatorul serviciilor sociale și a standardelor minime de calitate nu au standard minim de
cost, respectiv ”Centru de abilitare și reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități” și
”Servicii de asistență și suport pentru persoanele adulte cu dizabilități”.
Prin Hotărârea nr. 293/2018, Consilul Județean Alba a aprobat, pentru anul 2018, costul
mediu anual pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale
persoanelor adulte cu handicap.
Astfel, având în vedere aspectele mai sus menționate, precum și analiza financiară
realizată de D.G.A.S.P.C. Alba, se impune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Alba nr. 293/2018 privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale
destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap.
Faţă de cele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre analiză şi
aprobare Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 a Hotărârii Consiliului Județean
Alba nr. 293/25 octombrie 2018 privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale
destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap.

DIRECTOR EXECUTIV
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr. 90/12 aprilie 2019 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local
şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii, în anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna octombrie 2019;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și
completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019 privind
constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, cu modificările şi
completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie
2019 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b și art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 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
H O T Ă RÂ R E
Art. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019 privind
constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins:
„Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2019 a sumei de 128.981,87 mii lei din excedentul
bugetului local, rezultat la 31 decembrie 2018, astfel:
a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2019, suma de 14.211,60
mii lei (ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare);
b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2019, suma
de 114.770,27 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre”.
Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari
de credite, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. III. 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, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia;
Ordonatorilor terţiari de credite în extras; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 212
Alba Iulia, 23 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.

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 212/23 octombrie 2019
Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean
finanţate din excedentul bugetului local, pe anul 2019
mii lei
Nr.
Crt.
0
A.

Denumirea obiectivului
A
TOTAL, din care:
Capitolul 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe

I. Obiective de investiţii:
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
1.
Alba cu extindere

Buget 2019
1
114,770.27
13,267.60
11,338.00
10,976.00

2.

Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii
Alba Iulia - Sala Unirii

237.00

3.

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

20.00

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

30.00

5.
II.
1.
2.
3.
4.

Amenajare depozit de ceramică veche (PT)
Alte cheltuieli de investiţii:
Autoturism
Tehnică de calcul și echipamente de comunicații
Echipamente IT
Realizare busturi
Software, programe informatice, aplicații (software proiectare, soluție
5.
antivirus, bitdefender, soluție intranet, licențe, aplicații, etc)
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
6. Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - Studiu de parament și
stratigrafic
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
7. Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - branșamente utilități, studii,
avize, acorduri (post trafo), etc
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
8. Alba cu extindere - branșamente utilități, studii, avize, acorduri, etc (post
trafo)

Elaborare PUD Bastion Sfântul Mihail (construire centru cultural Bastion
9. Sf. Mihail, Restarurare și refuncționalizare cladiri și caponieră,
sistematizare zonă, demolare corpuri parazitare)
Elaborare PUD Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul
10.
Național al Unirii Alba Iulia
Construire arhiva Consiliul Județean Alba - studiu de fezabilitate, studii,
11.
expertize, avize, acorduri
12.

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

13.

Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în
Județul Alba

75.00
1,929.60
87.00
169.00
707.30
70.00
202.30
4.00
250.00

250.00

50.00
50.00
50.00
20.00
20.00

B.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
III.
C.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
D.
I.

Capitolul 54.00 Alte servicii publice generale
Obiective de investiţii Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo:
Alimentare cu apă container din localitatea Rimetea
Racord energie electrică container din localitatea Rimetea
Catarge punct de lucru Rîmetea
Containere
Alte cheltuieli de investiţii Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo:
ATV cu șenile
Calculator
Laptop
Staţii digitale tetra Alba Iulia
Staţii digitale tetra intervenţii
Staţii digitale tetra intervenţii mașini
Accesorii mașină
Dispozitiv de protecţie în avalanşă tip airbag
Targă de evacuare şi salvare
Instalare sistem supraveghere container din zona Şureanu
Instalare sistem supraveghere container din localitatea Arieşeni
Instalare sistem supraveghere container din localitatea Rimetea
Licenţă office
Soft-uri Rescue Rigger
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a
Persoanelor Alba
CAPITOL 60.02 - Apărare Națională – CMJ
Alte cheltuieli de investiţii:
Autoutilitară
Multifuncțional laser A3 color
Multifuncțional laser A4 color
Expertiză tehnică, Mansardare corp C1 a imobilului situat în municipiul
Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, județul Alba
Mansardare corp C1 a imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str.
Regina Maria, nr. 6, județul Alba - DALI, studii, expertize, avize,
acorduri
Capitolul 66.00 Sănătate, din care:
Obiective de investiţii:

1. Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
2.

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

459.75
104.20
25.00
25.00
10.00
44.20
284.55
101.20
12.60
10.00
6.00
16.00
24.00
53.30
23.00
17.85
5.50
5.60
5.50
0.40
3.60
71.00
145.00
145.00
76.00
13.00
6.00
10.00
40.00
17,456.15
3,933.94
533.94
2,719.00

3. Construire rezervor de apa Baia de Aries

195.00

4. Construire rezervor de apa Boli Infectioase
Proiectare si executie retea gaze medicinale - Spitalul de
6.
Pneumoftiziologie Aiud
7. Reabilitare instalatie electrica- Spital de Pneumoftiziologie Aiud
II. Alte cheltuieli de investiţii:

195.00

1. Mansardare Corp F (Expertiza tehnica de rezistenta la cerința A1 și studiu
geotehnic) Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
III. Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
IV. Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
V. Reparaţii capitale:

75.00
216.00
31.00
31.00
8,983.68
600.00
2,308.90

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
VI.
1.

RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș - Spitalul Județean
de Urgență Alba Iulia
RK Farmacie - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă- Spitalul Județean de Urgență
Alba Iulia
RK și schimb de destinație din Școala Postliceală Sanitară în Secție
Recuperare, Medicină fizică și Balneologie și extindere Ambulatoriu Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
RK Bloc operator - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
RK Secția Pediatrie, Oftalmologie - Spitalul Județean de Urgență Alba
Iulia
RK Cai de acces și subsol - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
RK Dispensar TBC - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
RK Post Trafo spital - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
RK Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Arieș - Spitalul Județean de
Urgență Alba Iulia
Cofinanțare proiecte
Proiect Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba
Iulia – Cofinanțare Cod SMIS 114211

Proiect Îmbunătățirea accesului populației din Regiunea Centru la
servicii medicale de urgență prin dotarea cu aparatură de înaltă
performanță-cofinanțare Cod SMIS 125222 – Spitalul Județean de
Urgență Alba Iulia
3. Proiect Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim
ambulatoriu pentru populația județelor Sibiu și Alba – cofinanțare Cod
SMIS 125264 – Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
4. Extindere, modernizare si dotare in vederea relocarii ambulatoriului
integrat al Spitalului judetean de Urgenta Alba Iulia, cod SMIS 124866
– Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
5. Proiect Reabilitare energetică a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului
6.
Județean de Urgență Alba Iulia
E. Capitolul 67.00 Cultură, recreere şi religie
I. Obiective de investiţii:
1. Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, municipiul Blaj
II. Alte cheltuieli de investiţii:
1. Mobilier urban, sisteme de expunere, etc, Museikon
2. Vitrine expunere exterioară Museikon
3. Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI,
4.
studii, expertize, avize, acorduri
2.

5.
6.
7.
8.
9.
I.

Amenajare și împrejmuire curte Castel Sâncrai - studiu de fezabilitate,
studiu, expertize, avize acorduri
Realizarea expoziției permanente în Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia,
etapa I
Realizarea expoziției permanente în Sala Unirii Alba Iulia
Centrul Multicultural Liviu Rebreanu Aiud - studiu de fezabilitate
Modul client Z 39.50 (TINREAD) - Biblioteca Județeană Lucian Blaga
Alba
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Obiective de investiţii:

870.00
38.00
120.00
80.00
50.00
44.00
5.00
5.00
1,091.90
5.00
1,598.63
147.42
5.74

4.32
7.80
1,172.35
261.00
19,642.50
11,384.00
11,384.00
5,315.50
100.00
60.00
57.50
40.00
60.00
3,533.00
1,400.00
40.00
25.00
1,267.60
950.00

Lucrări de intervenție asupra clădirii pentru reabilitarea și extinderea
Teatrului de Păpuși „Prichindelˮ Alba Iulia
II. Dotari independente Teatrul de Păpuși „Prichindelˮ Alba Iulia
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia
I. Dotări independente Centrul de Cultură ˮAugustin Bena” Alba Iulia
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
I. Alte cheltuieli de investiţii:
Proiectare-execuție pentru stație reglare și redimensionarea conductelor
de alimentare centrală termică pe gaz (montare distribuitor)
1.

II. Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
F.

Capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială – DGASPC Alba

I. Obiective de investiţii:

950.00
317.60
648.00
648.00
1,027.40
1,027.40
28.00
999.40
6,229.54
4,488.46

1.

Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
Mental Ocna Mureș - execuție

4,000.00

2.

Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
Mental Ocna Mureș – PT

150.00

3.
4.
5.
6.
7.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Centrul de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
Mental Ocna Mureș -DALI
Proiect, extindere, modernizare și autorizare PSI - Centrul de Îngrijire și
Asistență Abrud
Extindere și modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență Abrud –
execuție
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu handicap Sâncrai –
DALI
Documentație tehnică obținere autorizație PSI sediu Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Alte cheltuieli de investiţii:
Centrale termice
Montare stație reglare abur centrală termică Centrul de Recuperare și
Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Galda
de Jos
Centrală telefonică digitală sediu Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba
Copiator CRRN Galda de Jos
Copiator Centrul de Îngrijire și Asistență Abrud
Mașină despicat bușteni Centrul de Îngrijire și Asistență Gârbova, Centrul
de Îngrijire și Asistență Baia de Arieș, Centrul de Îngrijire și Asistență
Abrud
Microbuz transport persoane
Programe informatice software și licențe
Ministație de epurare Centrul de Îngrijire și Asistență Baia de Arieș
Sistem de supraveghere Centrul de Îngrijire și Asistență Abrud

49.00
64.74
110.00
100.00
14.72
557.80
50.00
40.00
17.80
10.00
10.00
15.00
325.00
30.00
50.00
10.00

III.

Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor,
depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

1,183.28

G.

Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică

9,508.10

I. Obiective de investiţii:
1. Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș
Cofinanțare proiect „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă
II.
uzată în județul Alba 2014-2020”

8,000.00
8,000.00
958.10

III.

Aport la capitalul social

H. Capitolul 74.02 Protecţia Mediului
I. Obiective de investiţii:
Lucrări de construire Împrejmuire Centru de vizitare de la Poarta
1. Raiului - (execuție, asistență tehnică din partea proiectantului avize,
servicii diriginte șantier, acorduri, etc)
Modificarea instalațiilor electrice interioare aferente stației de transfer
deșeuri Blaj, Depozitului neconform de deșeuri Blaj, Depozitului
2.
neconform de deșeuri Aiud, Depozitului neconform de deșeuri Abrud
prin racordarea tablourilor electrice generale la cutia de distribuție
II. Alte cheltuieli de investiţii:
Sistem de contorizare volum levigat la Depozitul neconform de deșeuri
1. închis Alba Iulia
2. Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a
3. calității aerului în Județul Alba
III. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile proiect
„Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în
județul Albaˮ
I.
I.

Capitolul 84.02 Transporturi
Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2019, în continuare:

Modernizare drum județean DJ107G: DJ 107D (Ocna Mureș) – Noşlac –
1. Căptălan – Copand – Stâna de Mureş – Găbud – limită Județul Mureş
Modernizare DJ107A: Alba Iulia – Pârâu lui Mihai – Vurpăr – Câmpu
Goblii – Dealu Ferului – Mereteu – Blandiana – Sărăcsău – limită Județul
2. Hunedoara
Modernizare drum județean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) – Păgida –
3. Gâmbaş – Aiud (DN 1)
4.
5.
6.
7.
II.
1.
III.
IV.
1.

Consolidare pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km.3+949, localitatea
Vințu de Jos, județul Alba
Modernizare drum județean DJ704K: Vinerea (DJ704) – Săliștea
(DJ705E)
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste pârâul Dumbrăvița, în
localitatea Limba, județul Alba
Consolidare terasamente si asigurarea stabilitatii versantilor pe drumul
judetean DJ705: lim. Jud. Hunedoara-Almasu de Mijloc-Almasu MareZlatna (DN74), km.43+228-43+263 si de la km. 44+428 -44+463
Lucrări noi:
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km.
52+150, Dobra, județul Alba
Alte cheltuieli de investiţii:
Dotări independente pentru Activitatea Transporturi
Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii:
Servicii de expertizare a lucrărilor executate la obiectivul - Consolidare
corp drum județean DJ750: Gârda de Sus (DN75) - Ordâncușa - Ghețar

550.00
390.11
148.41
132.41

16.00
150.70
60.00
85.00
5.70
91.00

47,671.52
17,856.14
1,808.56

1,582.00
1,832.90
5,662.84
6,330.32
637.72
1.80
771.47
771.47
3,326.14
2,517.23
808.91
176.35

2.

Expertiză tehnică - Modernizare și consolidare drum județean DJ107V:
DJ107 - Alecuș - DJ107D

65.07

3.

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

18.60

4.

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

32.42

5.

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

37.64

6.

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

85.54

Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai 7. Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu
Mureş (DN 14 B), faza DALI
8. Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, județul Alba, faza SF
Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H9. drum acces Centru Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos) faza DALI

46.47
37.00

11.10

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza
10.
- Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de
Baltă - limita Județul Mureș, tronson km. 2+112- km. 4+587

44.27

11.

Modernizare și consolidare drum județean DJ107V: DJ107 - Alecuș DJ107D faza DALI

109.75

12.

Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) faza DALI

Expertiză tehnică - „Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu
13. de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 4+700, peste Valea
Pianului”
Expertiză tehnică - „Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu
14. de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 24+090, peste Valea
Răchitei”
Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari 15. Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 4+700, peste Valea Pianului, - faza
studiu de fezabilitate
Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari 16. Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 24+090, peste Valea Răchitei - faza
studiu de fezabilitate
Proiect POR „Modernizare drum judetean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul
de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătuni V. Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuciulești Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu) km. 0+000 km. 76+540ˮ
Proiect POR „Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gârbova de
VI.
Jos - Gârbovița - Gârbova de Susˮ
Proiect POR „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos VII.
Mesentea - Benic - Intregalde, județul Alba km. 17+700-km. 23+700ˮ

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

62.00
18.79
11.38
32.71
19.82
11,761.77

6,055.00
7,901.00

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 23078/23 octombrie 2019
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2
al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019 privind constituirea
şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019,
cu modificările şi completările ulterioare
Expunere de motive
Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează în
baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent şi pentru
acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz,
la sfârşitul exerciţiului bugetar.
Din analiza stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții aprobate pentru anul 2019
și urmare a fundamentărilor compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Alba și a ordonatorilor terţiari de credite, se impune modificarea sumei ce urmează a fi utilizată
în anul 2019 din excedentul bugetului local, atât pentru acoperirea temporară a golurilor de casă,
cât și pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, conform anexei la prezentul proiect
de hotărâre.
Descrierea situației actuale
Prin Hotărârea nr. 90 din 12 aprilie 2019 Consiliul Judeţean Alba a aprobat constituirea
şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, iar prin Hotărârile nr. 152 din 28
iunie 2019, nr. 172 din 25 iulie 2019, nr. 190 din 27 august 2019 si nr.204 din 26 septembrie
2019 Consiliul Judeţean Alba a aprobat modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului
local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii, în anul 2019.
Baza legală
 art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
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. 212 din 23 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.
PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 23079/23 octombrie 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

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
pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr. 90/12 aprilie 2019 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local
şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii, în anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 23 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. 212/23 octombrie 2019 şi are ataşat referatul
de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019 privind constituirea şi utilizarea
excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 230925/23 octombrie 2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2
al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019 privind constituirea şi
utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, cu modificările şi completările
ulterioare
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, prin art. 58 alin. 1 reglementează utilizarea excedentului astfel: „Excedentul anual al
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea
regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art.
6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete,
precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se
utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita
disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”, iar potrivit art. 58 alin. 1^3 „avansul
acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de
ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă
în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul
secţiunii de dezvoltare”.
Având in vedere:
 prevederile Hotărârii nr. 90 din 12 aprilie 2019 a Consiliului Judeţean Alba privind
constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, cu
modificările şi completările ulterioare;
 analiza stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții pe anul 2019 având ca sursă
de finanţare excedentul bugetului local;
 Notele de fundamentare nr. 22626/17 octombrie 2019 a Serviciului Investiții,
Dezvoltare, Promovare patrimonială și Managementul Unităților de Cultură și nr.
22893/22 octombrie 2019 a Serviciului Programe, Lucrări, Întreținere drumuri, din cadrul
Consiliului Judeţean Alba și Notele de fundamentare nr. 17965/18 octombrie 2019 a
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, nr. 2853/22 octombrie 2019 a Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud, nr. 4063/15 octombrie 2019 a Muzeului Național al Unirii Alba
Iulia, nr. 1643/17 octombrie 2019 a Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia, nr. 2222/17
octombrie 2019 a Centrului de Cultură Augustin Bena, nr. 525/14 octombrie 2019 a
Serviciului Public Judetean Salvamont-Salvaspeo și nr. 12816/21 octombrie 2019 a
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
excedentul bugetului local, pe anul 2019, în sumă de 128,981.87 mii lei, este destinat:
 acoperirii temporare a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi
cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2019, suma de 14.211,60 mii lei;
 finanţării cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2019, suma de 114.770,27 mii lei,
astfel:

mii lei

Nr.
Crt.

Denumirea obiectivului

Buget 2019

1

Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindere

2

Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii
Alba Iulia- Sala Unirii

237.00

3

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

20.00

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii
4 "Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindere"

30.00

5
6
7
8
9

Amenajare depozit de ceramică veche(PT)
Autoturism
Tehnică de calcul si echipamente de comunicatii
Echipamente IT
Realizare busturi
Software, programe informatice, aplicatii( software proiectare, solutie
10
antivirus, bitdefender, solutie intranet, licente, aplicatii,etc)

10,976.00

75.00
87.00
169.00
707.30
70.00
202.30

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
Alba Iulia-Muzeul Naţional al Unirii- Studiu de parament si stratigrafic

4.00

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
12 Alba Iulia- Muzeul Naţional al Unirii - bransamente utilitati , studii,
avize, acorduri ( post trafo) etc

250.00

11

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindere - bransamente utilitati, studii, avize, acorduri etc( post
trafo)
Elaborare PUD Bastion Sfântul Mihail (construire centru cultural Bastion
Sf. Mihail, Restarurare și refuncționalizare cladiri și caponieră,
sistematizare zonă, demolare corpuri parazitare)
Elaborare PUD Amenajare zonă cuprinsă între Sala Unirii și Muzeul
Național al Unirii Alba Iulia
Construire arhiva Consiliul Judetean Alba - studiu de fezabilitate, studii,
expertize, avize, acorduri
Expertiză tehnică imobil Piata Ion I. C. Brătianu nr.21 (fosta Banca
Raiffeisen)
Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în
Județul Alba
Alimentare cu apă container din localitatea Râmetea
Racord energie electrică container din localitatea Râmetea
Catarge
Containere
ATV cu șenile
Calculator
Laptop
Staţii digitale tetra Alba Iulia
Staţii digitale tetra intervenţii
Staţii digitale tetra intervenţii masini
Accesorii masină
Dispozitiv de protecţie în avalanşă tip airbag
Targă de evacuare şi salvare

250.00

50.00
50.00
50.00
20.00
20.00
25.00
25.00
10.00
44.20
101.20
12.60
10.00
6.00
16.00
24.00
53.30
23.00
17.85

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Instalare sistem supraveghere container din zona Şureanu
Instalare sistem supraveghere container din localitatea Arieşeni
Instalare sistem supraveghere container din localitatea Râmetea
Licenţă office
Soft-uri Rescue Rigger
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a
Persoanelor Alba
Autoutilitară
Multifunctional laser A3 color
Multifunctional laser A4 color
Expertiză tehnică, Mansardare corp C1 al imobilului situat în Alba Iulia,
str. Regina Maria, nr. 6

5.50
5.60
5.50
0.40
3.60
71.00
76.00
13.00
6.00
10.00

42

Mansardare corp C1 al imobilului situat în Alba Iulia, str. Regina Maria,
nr. 6 - DALI, studii, expertize, avize, acorduri

43

Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia

533.94

44

Mansardare Policlinica (Corpuri cladire C+D) la Spitalul Judetean de
Urgenta Alba Iulia

2,719.00

40.00

45 Construire rezervor de apa Baia de Aries

195.00

46 Construire rezervor de apa Boli Infectioase

195.00

47 Proiectare si executie retea gaze medicinale

75.00

48 Reabilitare instalatie electrica- Spital de Pneumoftiziologie
49 Mansardare Corp F (Expertiza tehnica de rezistenta la cerinta A1 si studiu
geotehnic)
50 Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
51 Dotări independente Spital de Pneumoftiziologie Aiud
52 RK Centru Multifunctional de Sanatate Ocna Mures
53 RK Farmacie
54 RK Sectiile Cardiologie, Medicina Interna
55 RK si schimb de destinatie din Scoala Postliceala Sanitara in Sectie
Recuperare, Medicina fizica si Balneologie si extindere Ambulator
56 RK Bloc operator
57 RK Sectia Pediatrie, Oftalmologie
58 RK Cai de acces si subsol
59 RK Dispensar TBC
60 RK Post Trafo spital
61 RK Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Aries
62 Proiect Reabilitarea energetica a Spitalului Județean de Urgență Alba
Iulia-Cofinantare Cod SMIS 114211
Proiect Imbunatatirea accesului populatiei din regiunea centru la servicii
63 medicale de urgenta prin dotarea cu aparatura de inalta performantacofinantare Cod SMIS 125222
Proiect Asigurarea accesului la servici de sanatate in regim ambulatoriu
64
pentru populatia judetelor Sibiu si Alba - cofinantare Cod SMIS 125264
Extindere, modernizare si dotare in vederea relocarii ambulatoriului
65
integrat al Spitalului judetean de Urgenta Alba Iulia, cod SMIS 124866
66 Proiect Reabilitare energetica a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
Proiect Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului
67
Județean de Urgență Alba Iulia

216.00
31.00
8,983.68
600.00
870.00
38.00
120.00
80.00
50.00
44.00
5.00
5.00
1,091.90
5.00
147.42
5.74
4.32
7.80
1,172.35
261.00

68
69
70
71

Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, municipiul Blaj
Mobilier urban, sisteme de expunere, etc, Museikon
Vitrine expunere exterioara Museikon
Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI,
72
studii, expertize, avize, acorduri
73

Amenajare si imprejmuire curte Castel Sincrai studiu de fezabilitate,
studiu, expertize, avize acorduri

Realizarea expoziției permanente în Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia,
etapa I
75 Realizarea expoziției permanente în Sala Unirii Alba Iulia
76 Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud - studiu de fezabilitate
77 Modul client Z 39.50 (TINREAD) - Biblioteca Județeană L. Blaga Alba
74

Lucrari de interventie asupra cladirii pentru reabilitarea si extinderea
Teatrului de Papusi Prichindel Alba Iulia
79 Dotari independente Teatrul de Papusi Prichindel Alba Iulia
78

80 Dotări independente Centrul de Cultura "Augustin Bena” Alba Iulia
Proiectare-execuție pentru stație reglare și redimensionarea conductelor
de alimentare centrală termică pe gaz (montare distribuitor)
82 Dotări independente Muzeul National al Unirii Alba Iulia
Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
83
Mental Ocna Mureș - execuție
81

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
Mental Ocna Mureș- PT
Centrul de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
Mental Ocna Mureș -DALI
Proiect, extindere, modernizare și autorizare PSI CIA Abrud
Extindere și modernizare CIA Abrud - execuție
Centrul de Îngrijire și asistență pentru persoane cu handicap SâncraiDALI
Documentație tehnică obtinere autorizație PSI sediu DGASPC Alba
Centrale termice
Montare statie reglare abur centrală termică CRRN Galda de Jos
Centrală telefonică digitală sediu DGASPC Alba
Copiator CRRN Galda de Jos
Copiator CIA Abrud
Masină despicat busteni CIA Garbova, CIA Baia de Aries, CIA Abrud
Microbuz transport persoane
Programe informatice software și licențe
Ministație de epurare CIA Baia de Arieș
Sistem de supraveghere CIA Abrud
Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor,
depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

101

Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș
Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba
102
2014-2020
103

Aport la capitalul social

11,384.00
100.00
60.00
57.50
40.00
60.00
3,533.00
1,400.00
40.00
25.00
950.00
317.60
648.00
28.00
999.40
4,000.00
150.00
49.00
64.74
110.00
100.00
14.72
50.00
40.00
17.80
10.00
10.00
15.00
325.00
30.00
50.00
10.00
1,183.28
8,000.00
958.10
550.00

Lucrari de construire Împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului
- (executie, asistență tehnică din partea proiectantului avize, serv
104 diriginte santier, acorduri etc)
105 Modificarea instalațiilor electrice interioare aferente stației de transfer
deșeuri Blaj, Depozitului neconform de deșeuri Blaj, Depozitului
neconform de deșeuri Aiud, Depozitului neconform de deșeuri Abrud
prin racordarea tablourilor electrice generale la cutia de distribuție
106
107
108
109
110

Sistem de contorizare volum levigat la Depozitul neconform de deșeuri
închis Alba Iulia
Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a
calității aerului în județul Alba
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile proiect
"Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in
judetul Alba
Modernizare drum judetean DJ107G;DJ 107D(Ocna Mureş) - Noşlac Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - lim.jud.Mureş

Modernizare DJ107A:Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu
Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău 111 lim.jud.Hunedoara
Modernizare drum judetean DJ107Z:Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida 112 Gâmbaş - Aiud (DN 1)
113

Consolidare pod pe DJ705B peste raul Mures, km.3+949, loc. Vintu de
Jos, jud. Alba

114 Modernizare drum judetean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Salistea (DJ705E)
115
116
117
118
119

Consolidare Pod pe DJ107C, km.9+223 peste paraul Dumbravita, in
localitatea Limba, jud. Alba
Consolidare terasamente si asigurarea stabilitatii versantilor pe drumul
judetean DJ705: lim. Jud. Hunedoara-Almasu de Mijloc-Almasu MareZlatna (DN74), km.43+228-43+263 si de la km. 44+428 -44+463
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Raul Sebeș,
km.52+150, Dobra, jud. Alba
Dotări independente pentru Activitatea Transporturi
Servicii de expertizare a lucrarilor executate la obiectivul-Consolidare
corp drum judetean DJ750:Gârda de Sus(DN75)-Ordâncușa-Ghețar

132.41

16.00
60.00
85.00
5.70
91.00

1,808.56

1,582.00
1,832.90
5,662.84
6,330.32
637.72
1.80
771.47
2,517.23
176.35

120

Expertiză tehnică-Modernizare si consolidare drum judetean
DJ107V:DJ107-Alecus-DJ107D

65.07

121

Expertiză tehnică pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) Ciumbrud - Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 107 D)

18.60

122

Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean
DJ106E:lim. Jud. Sibiu-Dobra-Sugag, faza DALI

32.42

123

Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Raul Sebeș,
km.52+150, Dobra, jud. Alba - faza DALI

37.64

124

Reabilitare drum judetean DJ 705: limită jud.Hunedoara - Almaşu de
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF

85.54

Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai 125 Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu
Mureş (DN 14 B), faza DALI
126 Pod pe DJ141C peste Valea Lupului, km. 2+600, jud. Alba, faza SF

46.47
37.00

Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H127 drum acces Centru Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos) faza
DALI

11.10

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza
128
- Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de
Baltă - limita jud. Mureș, tronson km.2+112- km.4+587

44.27

129

Modernizare si consolidare drum judetean DJ107V:DJ107-AlecusDJ107D faza DALI

109.75

130

Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) - Ciumbrud Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 107 D) faza DALI

Expertiză tehnică - ”Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu
131 de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 4+700, peste Valea
Pianului”
Expertiză tehnică - ”Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu
132 de Sus - Strungari - Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 24+090, peste Valea
Răchitei”
Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari 133 Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 4+700, peste Valea Pianului, - faza
studiu de fezabilitate
Pod pe DJ 704A: DN7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari 134 Răchita - DN 67C (Sebeșel), km 24+090, peste Valea Răchitei - faza
studiu de fezabilitate

62.00
18.79
11.38
32.71
19.82

Proiect POR "Modernizare drum judetean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de
Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-Cojocani-Valea
135
Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-Izbita-CojeseniBucium Sat-DN74(Cerbu) km.0+000 - km.76+540"

11,761.77

136

Proiect POR "Modernizare drum județean DJ103E:DN1-Garbova de JosGarbovita-Garbova de Sus"

6,055.00

137

Proiect POR "Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda de Jos Mesentea - Benic - Intregalde, jud. Alba km.17+700-km.23+700"

7,901.00

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. ___ din data de __ octombrie
2019.
DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba,
a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii şi bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2019
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinarăˮ din luna octombrie 2019;
Luând în dezbatere referatul de apr obare a proiectului de hotărâre privind rectificarea
bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor
externe nerambursabile, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii, pe anul 2019
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului J udeţean Alba n r. 92/12 apr ilie
2019 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba,
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019, c u modificarile s i c ompletarile
ulterioare.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin 1 lit.b şi art. 173 alin. 3, l it. a di n O .U.G. n r. 57/ 2019 privind C odul
administrativ;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. I . Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al
Județului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 și în consecință
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 92/12 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului general
al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi
a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe
anul 2019, se rectifică, după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2019, se stabileşte în sumă de
573.118,58 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba rectificat, pe anul 2019, în sumă de
353.668,90 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2019, se
stabileşte în sumă de 191.087,66 mii lei.
(3) Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2019, se
stabileşte în sumă de 162.581,24 mii lei”.
3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 3. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, rectificat pe anul 2019 în
sumă de 85,12 mii lei, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii pe anul 2019, rectificat, în sumă de 267.738,69 mii lei, în structura prevăzută
în anexa nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2019 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 228.981,69 mii lei.

(3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2019 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 38.757,00 mii lei”.
5. Alineatele 1 şi 5 ale articolului 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 5. (1) Cheltuielile rectificate pentru „Autorităţi executive” pe anul 2019, se stabilesc
în sumă de 46.670,60 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr . 5 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
(5) Se aprobă Programul activităţilor de comunicare si promovare a Judeţului
Alba pe anul 2019, conform anexei nr. 5„c” - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
6. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 6. (1) Cheltuielile rectificate pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - Salvaspeo”
Alba, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 2.614,25 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 parte integrantă a prezentei hotărâri”.
7. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 8. Cheltuielile, rectificate pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al
Județului Alba, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 176,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa
nr. 8 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
8. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 10. Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2019, se stabilesc în
sumă de 27.308.15 mii lei, repartizată pentru:
 Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia
24.033,80 mii lei
 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
3.013,35 mii lei
 Proiect „Extindere si dotare unitate de primiri Urgente a Spitalului Judetean de
Urgenta Alba Iulia””
261,00 mii lei
9. Alineatul 1 al articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 1 1. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, pe
anul 2019, se stabilesc în sumă de 2.525,80 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr . 10 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
10. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 12. Cheltuielile, rectificate pentru Servicii recreative şi sport pe anul 2019 se stabilesc
în sumă de 16.984,00 mii lei, din care:
 pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ - sportive suma de 3.500,00 mii
lei.
 pentru realizarea obiectivului „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800 -2000
locuri - Municipiul Blaj”, suma de 13.384,00 mii lei
 Fondul destinat pentru finanțarea activității de tineret, suma de 100,00 mii lei”.
11. Alineatul 1 al articolului 15 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 15. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi
religiei”, pe anul 2019, se stabilește în sumă de 6.813,50 mii lei , în structura prevăzută în anexa nr.
12 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
12. Alineatul 1 al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 16. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 83.715,26 mii lei, în structura
prevăzută în anexele nr. 13„aˮ și nr. 13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”.
13. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 17. Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi
locuinţe”, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 14.508,10 mii lei, în structura prevăzută în anexa
nr. 14 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
14. Alineatul 1 şi anexa nr. 16 a de la alineatul 2 ale articolului 19 se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„Art. 19. (1) Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Transporturi”, pe anul 2019, se
stabilesc în sumă de 94.248,59 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr . 16 - parte integrantă a
prezentei hotărâri. Creditele de angajament, rectificate pe anul 2019 se stabilesc în sumă de
53.023,47 mii lei
(2) Se aprobă Programul lucrărilor de întreținere şi funcţionare pe drumurile și
podurile județene, rectificat pe anul 2019, conform anexei nr. 16„a” - parte integranta a prezentei
hotărâri.
15. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 23. Se aprobă cheltuielile pentru Centrul Judeţean de Resurse și Asistență
Educațională Alba aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Județul Alba, pe
anul 2019, în sumă de 85,12 mii lei, potrivit anexei nr. 20 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
16. Alineatul 1 al articolului 24 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 24. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, rectificat pentru
Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba, în sumă de 2.028,39 mii lei, în
structura prevăzută în anexa nr. 21 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
17. Alineatul 1 al articolului 25 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 25. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, rectificat pentru
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 226.351,48 mii lei, în structura prevăzută în
anexa nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
18. Alineatul 1 al articolului 26 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 26. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, rectificat pentru
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 17.006,47 mii lei, în structura prevăzută în anexa
nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
19. Alineatele 1 şi 3 ale articolului 27 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 27. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, rectificat pentru
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 9.533,75 mii lei, în structura prevăzută în anexa
nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Muzeului Național al
Unirii Alba Iulia,rectificat pe anul 2019, potrivit anexei nr . 2 4„a” - parte integrantă a prezentei
hotărâri”.
20. Alineatul 1 al articolului 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 28. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2019, pentru
Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 4.279,60 mii lei, în structura prevăzută în
anexa nr. 25 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
21. Alineatul 1 şi 3 ale articolului 29 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, rectificat pentru
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, în sumă de 7.135,00 mii lei, în structura prevăzută în
anexa nr. 26 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Centrului de Cultură
„Augustin Bena” Alba, pe anul 2019, conform anexei n r. 26„a”- parte integrantă a prezentei
hotărâri”.
22. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 31. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de
finanțare și a creditelor de angajament, rectificat pe anul 2019, în structura prevăzută în anexa nr.
28 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
23. Se introduce un articol nou, articolul 33 care va avea următorul cuprins:
„Art. 33 Se aprobă punerea în executare a Hotărârii nr. 2468/2019, pronunțată de Judecătoria
Alba Iulia, în ședința publică din data de 16.10.2019, executorie, în dosarul nr. 3456/176/2018 în
contradictoriu cu SC Transgilyen SRL, reprezentând plata sumei de 580.190,19 lei din care suma de
558.873,19 cu titlul de creanţă efectiv datorată (conform titlului executoriu- sentinţa civilă nr.
4287/2017 pronunţată în dosarul nr.9780/117/2013* de Tribunalul Cluj) - dobândă legală
penalizatoare , 7.937 lei cu titlu de diferenţe cheltuieli de judecată şi 13.380 lei cheltuieli de
executare silită.
Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari de
credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. III. Prin intermediul secretarului 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, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației
Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de
credite în extras; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 213
Alba Iulia, 23 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 al in. 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 al in. 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 s pecialitate n r. 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. 23081/23 octombrie 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba,
a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019

Expunere de motive
Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba rectificarea bugetelor
locale si a celorlalte bugete urmare a unor modificari legislative precum şi a unor propuneri
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
La prezenta propunere de rectificare s-au avut în vedere:
Proiectului de hotărâre nr. 192/14 octombrie 2019 privind aprobarea conturilor de execuţie
ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor
instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul
III al anului 2019.
Proiectul de hotărâre nr. 202/16 octombrie 2019 privind aprobarea acordului de asociere
incheiat intre UAT Municipiul Aiud prin Consiliul local al Municipiului Aiud si UAT Judetul Alba
prin Consiliul Judetean Alba pentru realizarea in comun a studiului de Fezabilitate al obiectivului de
investitii „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”;
Proiectul de hotărâre nr. 212/23 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea
articolului 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019 privind constituirea şi
utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, cu modificarile si completările ulterioare;
Contractul de finantare nr.4747/2019 semnat de Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia
pentru proiectul „Extindere, modernizare si dotare in vederea relocarii Ambulatoriului integrat al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”, cod smis 124866.
Contractul de finantare nr.2018-EY-PMIP-R2-0002 semnat de Centrul Județean de Resurse
și Asistență Educațională Alba cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educației și Formării Profesionale, Together for life skills throug green and inclusive education!,
finanțat prin Granturile SEE Mecanismul Financiar 2014-2021 în valoare de 19.540 Euro
echivalentul a 92.367,53 lei cu o durată de 12 luni. În acest sens se cuprind în bugetul fondurilor
externe nerambursabile suma aferentă anului 2019.
Cuprinderea la partea de venituri a sumelor încasate la taxa specială Salvamont peste
prevederile bugetare, urmare a analizei executiei bugetare la data de 30.09.2019.
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, cele mentionate mai sus, notele de fundamentare ale
compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba şi a ordonatorilor terţiari de
credite, se impune rectificarea bugetului pentru activitatea proprie, bugetului Serviciului Public
Judetean Salvamont Salvaspeo, bugetului pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea”
al Județului Alba, bugetului pentrui activitatea „Sănătate”, bugetului pentru „Alte acţiuni în
domeniul culturii, recreerii şi religiei”, bugetului din fonduri externe nerambursabile al Centrului
Judetean de Resurse si asistenta Educationala Alba, bugetului pentru Servicii recreative şi sport,
bugetului Bibliotecii Judetene Alba Iulia, bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, bugetului pentru activitatea „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”,
bugetului pentru activitatea „Transporturi”, bugetului Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a
Persoanelor Alba, bugetului Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, bugetului Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud, bugetului Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, bugetului Teatrului de
Papusi Prichindel Alba Iulia, bugetului Centrului de Cultura Augustin Bena Alba Iulia şi implicit a
bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetul fondurilor externe

nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2019.
Ca urmare Bugetul local al Judeţului Alba este rectificat la partea de venituri cu suma de
15,00 mii lei iar la partea de cheltuieli cu suma de 3.993,45 mii lei, bugetul fondurilor externe
nerambursabile cu suma de 74,12 iar bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii este rectificat atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu
suma de 1.724,81 mii lei.
Descrierea situației actuale
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 92 din 12 ap rilie 2019 s-a 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.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 153 din 28 i unie 2019 a fost aprobată
rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi bugetele
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 173 din 25 i ulie 2019 a fost aprobată
rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi bugetele
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 191 din 27 augus t 2019 a fost aprobată
rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi bugetele
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 205 din 26 septembrie 2019 a fost aprobată
rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi bugetele
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019.
Baza legală
- art. 173 alin 1 lit.b şi art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind C odul
administrativ;
- Legii n r. 27 3/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 1 82 al in. 2 di n O .U.G. nr . 57/ 2019 pr ivind
Codul adm inistrativ, 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. 213 din 23 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
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 23082/23 octombrie 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI

Având în vedere prevederile art. 182 al in. 4 coroborat cu art. 136 al in. 3 l it. 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 rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba,
a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii şi bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2019
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 23 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. 213/23 octombrie 2019 şi are ataşat referatul de
aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a
bugetului local al Judeţului Alba, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii şi bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2019
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Dezvoltare Bugete
Nr. 23095/23 octombrie 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului
local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2019
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, lege ce stabileşte principiile şi procedurile privind formarea,
administrarea şi utilizarea fondurilor publice locale, ale Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe
anul 2019, precum şi urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului principal de credite,
pe parcursul exerciţiului bugetar se pot efectua rectificări ale bugetelor componente ale bugetului
general.
Bugetul local al Județului Alba se rectifică în sensul suplimentarii la partea de venituri cu
suma de 15,00 mii lei, ca urmare a cuprinderii în buget a sumelor încasate la taxa specială
Salvamont peste prevederile bugetare, cod indicator 36.02.06 „taxe speciale”.
Bugetul local al Judeţului Alba se rectifică la partea de cheltuieli în sensul diminuării cu
suma de 3.993,45 mii lei având în vedere cele menţionate mai sus precum şi :
 prevederile proiectului de hotărâre nr. 192/14 octombrie 2019 privind aprobarea conturilor de
execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a
bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
pentru trimestrul III al anului 2019,
 Proiectul de hotărâre nr. 202/16 octombrie 2019 privind apr obarea ac ordului de as ociere
încheiat între U AT Municipiul A iud pr in C onsiliul l ocal al M unicipiului A iud şi U AT Ju deţul
Alba pr in C onsiliul J udeţean A lba pe ntru r ealizarea în c omun a s tudiului de F ezabilitate a l
obiectivului de investiţii „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”;
 prevederile Proiectului de hotărâre nr. ___/23 octombrie 2019 pentru m odificarea și
completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019 privind
constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, c u modificarile si
completările ulterioare;
 fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba respectiv
nota de fundamentare nr.23007/22.10.2019 a Serviciului Administrativ, nota de fundamentare
nr.22909/22.10.2019 a Biroului relatii internationale, diaspora, relatii publice si comunitare,
nota de fundamentare nr.22893/22.10.2019 a Serviciului programe, lucrări, întreţinere drumuri,
nota de fundamentare nr. 21847/09.10.2019 a Compartimentului Autoritate Judeteana de
Transport , nota nr.23008/22.10.2019 a Serviciului Juridic Contencios, nota de fundamentatre
nr.22626/17.10.2019 a Serviciului Investitii, dezvoltare, promovare patrimoniala si
managementul unitatilor de cultura şi ale ordonatorilor terţiari de credite respectiv: nota de
fundamentare nr.525/14.10.2019 a Serviciului Public Judetean Salvamont Salvaspeo, nota de
fundamentare nr.1101/2019 a Centrului Judetean de resurse si asistenta educationala, nota de
fundamentare nr. 12816/2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba, nota de fundamentare nr.3368/22.10.2019 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a
Persoanelor Alba, nota de fundamentare nr.17965/18.10.2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia, nota de fundamentare nr.2853/22.10.2019 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud,
nota de fundamentare nr.1643/17.10.2019 a Teatrului de Păpuşi Prichindel Alba Iulia, nota de
fundamentare nr.4063/15.10.2019 Muzeului Național al Unirii Alba Iulia şi nota de
fundamentare nr.2222/17.10.2019 a Centrului de Cultura Augustin Bena Alba Iulia,
şi reevaluarea necesarului pentru buna funcţionare a activităţii până la finele anului ca
urmare a analizei execuţiei bugetare la data de 30.09.2019, acestea determinând rectificarea unor
capitole de cheltuieli bugetare prin diminuarea creditelor bugetare si a creditelor de angajament şi
alocarea altor capitole, rearanjarea unor prevederi bugetare în cadrul aceluiaşi capitol, sens în care
propunerea de rectificare este realizată la cap. 51.02 „Autorităţi executive”, cap 54.02 “Alte servicii

publice generale” , cap.55.02 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, 61.02 „Ordine
publica”, cap 66.00 „Sanatate”, cap 67.00 „ Cultură, recreere şi religie”, cap.68.02 „Asistenţă
socială”, cap.70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” cap. 84.02 „Transporturi”.
Bugetul fondurilor externe nerambursabile rectifica pe anul 2019 cu suma de 74,12 mii lei
urmare a semnării Contractului de finantare nr.2018-EY-PMIP-R2-0002 de către Centrul Județean
de Resurse și Asistență Educațională Alba cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educației și Formării Profesionale, pentru proiectul Together for life skills throug green
and inclusive education!, finanțat prin Granturile SEE Mecanismul Financiar 2014-2021”.
Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
pe anul 2019 se rectifica atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de 1.724,81
mii lei ca urmare a notelor de fundamentare ale Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a
Persoanelor Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalului de Pneumoftizilogie Aiud,
Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, ale Muzeului Național al Unirii Alba Iulia şi ale
Centrului de Cultura Augustin Bena Alba Iulia. Rectificarea vizează la partea de venituri
următoarele:
 suplimentarea veniturilor proprii (Centrul de Cultura Augustin Bena Alba Iulia)
 suplimentarea/diminuarea transferurilor din bugetul local pentru finanţarea
cheltuielilor curente si de capital (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Teatrului de
Păpuşi Prichindel Alba Iulia, Centrul de Cultura Augustin Bena Alba Iulia, Spitalul
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud )
 cuprinderea in buget a sumelor aferente anului 2019 pentru Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia urmare a semnarii Contractului de finantare nr.4747/2019 pentru
proiectul „Extindere, modernizare si dotare in vederea relocarii Ambulatoriului
integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”
 diminuarea veniturilor din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică sume
alocate de la bugetul de stat(Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia)
 suplimentarea veniturilor din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică
sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii(Spitalul de
Pneumoftiziologie Aiud)
La partea de cheltuieli se impune rectificarea bugetelor ordonatorilor terțiari de credite a
căror bugete au influenţe la partea de venituri precum și rearanjarea unor prevederi
bugetare(Direcţia Publica Comunitara de Evidenţă a Persoanelor Alba).
De asemenea, se propune rectificarea programului de investiții pe anul 2019 pentru cap.
51.02 „Autoritati publice si actiuni externe”, cap. 54.02 “Alte servicii publice generale” cap.68.02
„Asistenţă socială”, cap. 84.02 „Transporturi”, cap 67.00 “ Cultura, recreere si religie ” şi cap.
66.10. „Sănătate”,.
Totodată, se propune rectificarea programului de activităţi pe anul 2019 pentru Muzeul
Naţional al Unirii Alba Iulia, Centrul de Cultura Augustin Bena Alba Iulia şi Programul activităţilor
de comunicare si promovare a Judeţului Alba pe anul 2019 pentru activitatea proprie.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete prezintă
spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. __ din 23 octombrie 2019.

Director executiv,
Marian Florin Aitai

