ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la acordarea unui mandat special, reprezentantului Judeţului Alba în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat
special reprezentatului Adunării Generale a Acționarilor la Societătea „Drumuri și Poduri Locale
Alba” SA;
- adresa nr. 6296/4 decembrie 2019 a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA
privind acordarea unui mandat special reprezentatului Adunării Generale a Acționarilor la
Societătea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 26762/4 decembrie 2019;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 309/19
octombrie 2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 2 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al
situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative;
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 acordă mandat special doamnei Paraschiva HORVAT în calitate de
reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi
Poduri Locale Alba” SA pentru numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de
audit financiar.
Art. 2. Se acordă mandat special doamnei Paraschiva HORVAT în calitate de
reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi
Poduri Locale Alba” SA pentru aprobarea contractării unui împrumut bancar în limita unui
plafon maxim de 1.000.000 lei, pentru o periodă de 24 de luni, utilizat sub forma unei linii de
credit în primele 12 luni, respectiv împrumut pe termen scurt în următoarele 12 luni.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează reprezentantul
Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale
Alba” SA, doamna Paraschiva HORVAT.
Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății
„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, doamnei Paraschiva HORVAT, Direcției juridică și
administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete și Serviciului dezvoltare, programe şi
guvernanţă corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
VICEPREŞEDINTE,
Marius Nicolae HAȚEGAN
Înregistrat cu nr. 242
Alba Iulia, 6 decembrie 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. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
Nr. 27111/6 decembrie 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special,
reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA

Expunere de motive
Societatea ”Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA funcţionează ca persoană juridică cu
capital integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal executarea
lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi
exploatarea acestora).
Consiliul Județean Alba exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba,
prin reprezentant mandatat potrivit Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 309/19 octombrie
2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia.
Descrierea situației actuale
Prin adresa nr. 6296/04 decembrie 2019 înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 26762/04 decembrie 2019, Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, solicită
acordarea unui mandat special doamnei Horvat Paraschiva, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce
decurg din calitatea de mandatar desemnat să reprezinte interesele Județului Alba în Adunarea
Generală a Acționarilor, privind:
 Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar;
Art. 47 din OUG 109/2011 prevede că situațiile financiare ale întreprinderilor publice
sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau
juridice autorizate în condițiile legii. Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea
exercițiului financiar de către Adunarea General a Acționarilor.
 Contractarea unui împrumut bancar pentru finanțarea activității curente, fără
garanții material;
Potrivit documentelor anexate adresei menționate anterior, societatea se confruntă cu
întărzieri în încasarea creanțelor provenite de la lucrările executate către autorități publice
finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Pentru finanțarea activității curente este
necesară suplimentarea capitalului împrumutat de la bănci prin contractarea unui împrumut
bancar pe termen scurt.
Baza legală
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr.162/06.07.2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor
financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative;
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. 242 din 6 decembrie 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.
VICEPREŞEDINTE
Marius Nicolae HAȚEGAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 27118/6 decembrie 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
cu privire la acordarea unui mandat special
reprezentantului UAT - Judeţul Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” care va avea loc în data de 12 decembrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 242/6 decembrie 2019 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat
special reprezentatului Adunării Generale a Acționarilor la Societătea „Drumuri și Poduri Locale
Alba” SA;
- adresa nr.6296/4 decembrie 2019 a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA
privind acordarea unui mandat special reprezentatului Adunării Generale a Acționarilor la
Societătea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 26762/4 decembrie 2019;
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI BUGETE
NR.
Raport de specialitate
a proiectului de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special,
reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA funcţionează ca persoană juridică cu
capital integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal: construcția,
întreținerea, reparare și modernizarea drumurilor și podurilor.
Prin adresa nr. 6296/04 decembrie 2019 înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 26762/04 decembrie 2019, Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, solicită
acordarea unui mandat special doamnei Horvat Paraschiva, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce
decurg din calitatea de mandatar desemnat să reprezinte interesele Județului Alba în Adunarea
Generală a Acționarilor, privind:
 Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar;
Art. 47 din OUG 109/2011 prevede că situațiile financiare ale întreprinderilor publice
sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau
juridice autorizate în condițiile legii. Auditul statutar se exercită în conformitate cu prevederile
Legii 162/2017 de către auditori externi, Comitetul de audit din cadrul Consiliului de
Administrație al societății răspunde de procedura de selecţie a auditorului şi îl recomandă
Adunării Generale a Acţionarilor pentru a fi desemnat. Auditorii statutari sunt numiți înainte de
încheierea exercițiului financiar de către Adunarea General a Acționarilor.
 Contractarea unui împrumut bancar pentru finanțarea activității curente,
fără
garanții material;
Potrivit documentelor anexate adresei menționate anterior, societatea se confruntă cu
întărzieri în încasarea creanțelor provenite de la lucrările executate către autorități publice
finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Pentru finanțarea activității curente este
necesară suplimentarea capitalului împrumutat de la bănci prin contractarea unui împrumut
bancar pe termen scurt.
Consiliul Județean Alba exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba,
prin reprezentant mandatat potrivit Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 309/19 octombrie
2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma expusă.

Director executiv,
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea articolului 4 alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr. 228/29 iunie 2017 privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean
Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”,
cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea articolului 4
alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind aprobarea
asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, cu modificările și completările ulterioare;
- solicitarea domnului Nicolae-Cristian Dumitraș, înregistrată la registratura Consiliului
Județean Alba cu nr. 26982/5 decembrie 2019
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind aprobarea
asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 115/26 aprilie 2018 pentru modificarea
articolului 4 alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind
aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”;
- Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu;
Având în vedere prevederile:
- art. 89, art. 91, art. 173 alin. 1 lit. e și art. 173 alin. 7 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
- art. 35 alin. 3 şi alin. 4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi 3, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin. 1 lit. a din c din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. I. Art. 4 alin. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind
aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, astfel cum a fost modificat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 115/26 aprilie 2018, se modifică, urmând a avea
următorul cuprins.
„Art. 4. (2) Desemnează reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale - Judeţul Alba,
prin Consiliul Judeţean Alba, în Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Munţii Şureanu”, pe doamna Ioana MIRCA, cetăţean român, cu domiciliul în municipiul
Sebeș, strada Valea Frumoasei, bl. 9, sc. A, ap. 1, judeţul Alba, posesor al cărţii de identitate
seria AX nr. 532933, eliberat de SPCJEP Alba la data de 05.09.2013, având CNP
2840426014661, inspector superior la Biroul turism din cadrul aparatului de specialitate al

Consiliului Judeţean Alba, în locul domnului Nicolae-Cristian DUMITRAŞ, ca urmare a
solicitării acestuia”.
Art. II. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.115/26 aprilie 2018 pentru modificarea
articolului 4 alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.228/29 iunie 2017 privind
aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri.
Art. III. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcției juridică și și
administrație publică şi din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. IV. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba, prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, doamnei Mirca Ioana, domnului Dumitraş
Nicolae-Cristian, doamnei Ioana Mirca, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii
Şureanu”, Direcției juridică și administraţie publică, Biroului turism şi Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 243
Alba Iulia, 6 decembrie 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 juridică și administrație publică
Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 27119/6 decembrie 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre pentru modificarea articolului 4 alineatul 2 al
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind aprobarea asocierii
Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Munţii Şureanu”, cu modificările și completările ulterioare

I. Expunere de motive
O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, prevede că persoanele juridice care
urmăresc desfăşurarea unor activităţi în interesul unor colectivităţi pot constitui asociaţii sau
adera la acestea, în condiţiile prevăzute de lege.
Mai mult decât atât, Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, conferă dreptul
unităţilor administrativ-teritoriale de a se asocia, formând asociații de dezvoltare
intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, în scopul
realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional.
În anul 2017, la iniţiativa unităţilor administrativ-teritoriale municipiul Sebeş, oraşul Cugir,
comuna Pianu, comuna Săliştea, comuna Săsciori şi comuna Şugag de a se asocia în vederea
înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, Consiliul Judeţean Alba a
adoptat Hotărârea nr. 228/29 iunie 2017 privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin
Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii acestei asociaţii.
Prin articolul 4 al acestei hotărâri au fost desemnaţi reprezentanţii Judeţului Alba prin
Consiliul Judeţean Alba, respectiv domnul Dumitru Fulea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei precum şi domnul Docea Lucian-Emilian în Consiliul
Director al Asociaţiei, iar ulterior prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.115/26
aprilie 2018 a fost desemnat reprezentant al unității administrativ-teritoriale Județul Alba în
Consiliul Director al Asociației domnul Nicolae-Cristian Dumitraș.
II. Descrierea situaţiei actuale
În prezent, raportul de serviciu al domnului Nicolae-Cristian Dumitraș a încetat, astfel încât
se impune desemnarea unei alte persoane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba, pentru a reprezenta Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba în Consiliul Director al
Asociaţiei, iar Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.115/26 aprilie 2018, prin care a fost
desemnat domnul Nicolae-Cristian Dumitraș urmează a-și înceta aplicabilitatea.
Hotărârea prin care va fi desemnată o altă persoană, urmează a fi transmisă Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, pentru înscrierea modificării în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Alba Iulia, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului României nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind aprobarea
asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 115/26 aprilie 2018 pentru modificarea
articolului 4 alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.228/29 iunie 2017 privind
aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”;

IV. Baza legală
- art.89, art.90, art.91, art. 173 alin. 1 lit. e și art. 173 alin. 7 lit. c din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările
ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 243 din 6 decembrie 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. 27121/6 decembrie 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia juridică şi administraţie publică
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ
Direcţia gestionarea patrimoniului
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea articolului 4 alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr. 228/29 iunie 2017 privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean
Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”,
cu modificările și completările ulterioare
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
care va avea loc în data de 12 decembrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 241/5 decembrie 2019 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea articolului 4
alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind aprobarea
asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, cu modificările și completările ulterioare;
- solicitarea domnului Nicolae-Cristian Dumitraș, înregistrată la registratura Consiliului
Județean Alba cu nr. 26982/5 decembrie 2019.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia juridică şi administraţie publică
Direcţia gestionarea patrimoniului
Nr. 27053/05.12.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
pentru modificarea articolului 4 alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr.228/29 iunie 2017 privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba,
în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, cu
modificările și completările ulterioare
În anul 2017, unităţile administrativ-teritoriale Judeţul Alba, municipiul Sebeş, oraşul
Cugir, comuna Pianu, comuna Săliştea, comuna Săsciori şi comuna Şugag au stabilit de comun
acord asocierea în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii
Şureanu” cu scopul de a crea cadrul de cooperare între unitățile administrativ-teritoriale din zona
Munților Șureanu în vederea coordonării activităților de dezvoltare durabilă mai multe domenii
de activitate.
Consiliul Judeţean Alba şi celelalte autorităţi deliberative care reprezintă unităţile
administrative-teritoriale asociate au adoptat hotărâri prin care au aprobat Actul constitutiv şi al
Statutul asociatiei şi şi-au desemnat reprezentanţii în organele de conducere şi administrare ale
asociaţiei.
Consiliul Judeţean Alba a adoptat Hotărârea nr.228/29 iunie 2017 privind aprobarea
asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii acestei asociaţii.
Prin articolul 4 al acestei hotărâri au fost desemnaţi reprezentanţii Judeţului Alba prin
Consiliul Judeţean Alba, respectiv domnul Dumitru Fulea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei precum şi domnul Docea Lucian-Emilian în Consiliul
Director al Asociaţiei iar ulterior prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.115/26
aprilie 2018 a fost desemnat reprezentant al unității administrativ-teritoriale Județul Alba în
Consiliul Director al Asociației domnul Nicolae-Cristian Dumitraș.
Desemnarea reprezentanţilor persoanelor juridice asociate în organele de conducere şi
administrare este prevăzută atât de Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,
la art.91 alin.1, cu referire expresă la asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cât şi de
Ordonanţa Guvernului României nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile.
Întrucât în prezent raportul de serviciu al domnului Nicolae-Cristian Dumitraș,
reprezentantul Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba în Consiliul Director al Asociaţiei, a
încetat, se impune desemnarea unei alte persoane din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba, pentru a reprezenta Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba în calitate de
asociat, în Consiliul Director al Asociaţiei iar Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.115/26
aprilie 2018, prin care a fost desemnat domnul Nicolae-Cristian Dumitraș urmează a-și înceta
aplicabilitatea.
În acest sens, propunem desemnarea doamnei Ioana Mirca, consilier superior la Serviciul
turism, cultură, tineret, sport şi învăţământ, din cadrul Direcţiei gestionarea patrimoniului, ca
reprezentant al Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în Consiliul Director al Asociaţiei.
Sub aspectul procedurii prevăzută de Ordonanţa Guvernului României nr.26/2000, urmează
ca după adoptarea hotărârii de modificare a Hotărârii nr.228/29 iunie 2017, aceasta să fie
transmisă Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, pentru înscrierea
modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Alba Iulia, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.26/2000 privind asociaţiile şi
fundaţiile.
Având în vedere cele expuse mai sus vă propunem iniţierea proiectului de hotărâre pentru
modificarea articolului 4 alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.228/29 iunie 2017
de aprobare a asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, cu modificările și completările
ulterioare.
Director executiv,
Director executiv,
Liliana NEGRUŢ
Ioan BODEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba,
bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice
și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
pentru trimestrul IV al anului 2019
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2019;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe
nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pentru trimestrul IV al anului 2019;
Având în vedere prevederile :
- art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 și alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea

H O T Ă RÂ R E

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pentru
trimestrul IV al anului 2019, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile
pentru trimestrul IV al anului 2019, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate din
venituri proprii și subvenţii din bugetul local pentru trimestrul IV al anului 2019, conform
anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Direcției juridică și administrație publică și Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 244
Alba Iulia, 6 decembrie 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. 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
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 27122/6 decembrie 2019
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
pentru trimestrul IV al anului 2019
Expunere de motive
În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au
obligaţia ca în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în luna
decembrie pentru trimestrul IV, de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către
autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul
anului să nu înregistreze plăţi restante și diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul
anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma
plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 4 lit. b din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, președintele consiliului județean „întocmește proiectul bugetului județului și
contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului județean, în
condițiile și la termenele prevăzute de lege”.
Descrierea situației actuale
Executarea bugetului de venituri și cheltuieli începe odată cu aprobarea bugetului general
și a bugetelor componente respectiv: bugetul local al Judeţului Alba, bugetul fondurilor externe
nerambursabile și bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 a fost aprobat
bugetul general al Judeţului Alba, bugetul local al Judeţului Alba, bugetul fondurilor externe
nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2019, care ulterior a fost modificată și completată prin rectificări
bugetare.
Execuţia bugetară pentru trimestrul IV al anului 2019, propusă spre aprobare, prezintă
informaţii referitoare la încasările realizate şi plăţile efectuate la data de 4 decembrie 2019, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigurându-se funcţionarea în bune condiţii a
tuturor instituţiilor din subordine precum și a acţiunilor, activităţilor și programelor gestionate de
către Consiliul Judeţean Alba astfel încât la până la sfârşitul anului să nu se înregistreze plăţi
restante.
Baza legală
 art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 244 din 6 decembrie 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. 27124/6 decembrie 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 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 IV al anului 2019
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” care va avea loc în data de 12 decembrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 244/6 decembrie 2019 şi are ataşat următorul
document: referatul de aprobare a proiectului de hotărâre referatul de aprobare a proiectului
de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba,
bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul IV al anului 2019
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 27271/9 decembrie 2019
Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru
trimestrul IV al anului 2019
În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au
obligaţia ca în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în luna
decembrie pentru trimestrul IV, de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către
autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul
anului:
 să nu înregistreze plăţi restante;
 diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor
restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
De asemenea, conform aceluiași act normativ, ordonatorii principali de credite au obligaţia
de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, în
lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în luna decembrie pentru
trimestrul IV, execuţia bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona
cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului:
 să nu înregistreze plăţi restante;
 diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi
plăţile restante, să fie mai mare decât zero.
În acest sens contul de execuţie al bugetului general al Judeţului Alba, întocmit la data de 4
decembrie 2019, pentru trimestrul IV, este prezentat mai jos pe cele trei tipuri de bugete care îl
compun:
 bugetul local al Judeţului Alba;
 bugetul fondurilor externe nerambursabile;
 bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii.
În cazul în care veniturile secțiunii de dezvoltare sunt mai mici decât cheltuielile aceleași
secțiuni, veniturile de dezvoltare se asigură din vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare
precum si din utilizarea excedentului anilor precedenți. În cazul în care secțiunea de funcționare
înregistrează deficit în cursul anului, se rectifică bugetul local prin diminuarea sumelor
reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare.
I. Contul de execuţie al bugetului local la 04.12.2019:
1.La venituri:
a) secţiunea de funcţionare:
Prevederi bugetare anuale
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
Încasări realizate

191.087.660 lei
191.087.660 lei
181.380.585 lei

b) secţiunea de dezvoltare:
Prevederi bugetare anuale
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
Încasări realizate

47.810.970 lei
47.810.970 lei
53.358.925 lei

2. La cheltuieli:
a) secţiunea de funcţionare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăţi efectuate

191.087.660 lei
191.087.660 lei
146.383.789 lei

b) secţiunea de dezvoltare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăţi efectuate

162.581.240 lei
162.581.240 lei
47.656.877 lei

3. Excedent / deficit:
Secţiunea de funcţionare - excedent: 34.996.796 lei
Secţiunea de dezvoltare - excedent: 5.702.048 lei
II. Contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la 04.12.2019:
1. La venituri:
a) secţiunea de dezvoltare:
Prevederi bugetare anuale
85.120 lei
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
85.120 lei
Încasări realizate
76.295 lei
2. La cheltuieli:
a) secţiunea de dezvoltare:
Credite bugetare anuale
85.120 lei
Credite bugetare trimestriale cumulate
85.120 lei
Plăti efectuate
75.689 lei
III. Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii la 04.12.2019:
1. La venituri:
a) secţiunea de funcţionare:
Prevederi bugetare anuale
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
Încasări realizate

228.981.690 lei
228.981.690 lei
192.482.757 lei

b) secţiunea de dezvoltare:
Prevederi bugetare anuale
Prevederi bugetare trimestriale cumulate
Încasări realizate

38.757.000 lei
38.757.000 lei
12.984.316 lei

2. La cheltuieli:
a) secţiunea de funcţionare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăti efectuate

228.981.690 lei
228.981.690 lei
190.770.866 lei

b) secţiunea de dezvoltare:
Credite bugetare anuale
Credite bugetare trimestriale cumulate
Plăti efectuate

38.757.000 lei
38.757.000 lei
11.505.400 lei

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 244 din data de 6 decembrie 2019.
Director executiv,
Marian Aitai

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean
Alba nr. 244/6 decembrie 2019
CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI ALBA
PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2019

DENUMIRE
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit
A2. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII
Sume defalcate din TVA
Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe
desfășurarea de activități
B. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)
B1. VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din proprietate
B2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII
Venituri din prestări servicii și alte activități
Amenzi, penalități și confiscări
Diverse venituri
Donații și sponsorizări
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii
de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea
cheltuielilor secțiunii de funcționare
IV. SUBVENȚII
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE
Subvenții de la bugetul de stat
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE
Autorități publice și acțiuni externe
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Autorități executive și legislative
Autorități executive
Alte servicii publice generale
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Alte servicii publice generale
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL III DOBÂNZI

Cod
indicator
000102

Prevederi
trimestriale
cumulate
191.087.660 191.087.660

Prevederi
anuale

Execuţie la
04.12.2019
181.380.585

0002
0003
0006

184.859.660
200.950.000
84.567.000

184.859.660
200.950.000
84.567.000

175.724.395
183.502.448
78.451.445

0402
0010
1102
1602

84.567.000
116.383.000
114.081.000
2.302.000

84.567.000
116.383.000
114.081.000
2.302.000

78.451.445
105.051.003
103.678.000
1.373.003

0012
0013
3002
0014
3302
3502
3602
370201
370203

-16.090.340
90.000
90.000
-16.180.340
1.700.000
106.000
134.000
27.260
-18.147.600

-16.090.340
90.000
90.000
-16.180.340
1.700.000
106.000
134.000
27.260
-18.147.600

-7.778.053
102.591
102.591
-7.880.644
1.518.792
16.340
151.941
27.260
-9.594.977

40.02

0

0

0

0017
0018

6.228.000
6.228.000

6.228.000
6.228.000

5.656.190
5.656.190

4202
5002
5102
5102.01
5102.10
5102.20
5102.55
5102.59
5102.84

6.228.000
191.087.660
25.236.000
25.236.000
17.500.000
7.556.000
30.000
150.000
0

6.228.000
191.087.660
25.236.000
25.236.000
17.500.000
7.556.000
30.000
150.000
0

5.656.190
146.383.789
17.971.704
18.012.138
14.467.559
3.408.254
23.520
112.805
-40.434

5102.8501
510201
51020103
5402
5402.01
5402.10
5402.20
5402.51

0
25.236.000
25.236.000
4.040.300
4.040.300
1.261.500
964.000
1.814.800

0
25.236.000
25.236.000
4.040.300
4.040.300
1.261.500
964.000
1.814.800

-40.434
17.971.704
17.971.704
2.945.264
2.968.980
1.031.877
421.103
1.516.000

5410.84

0

0

-23.716

5408501
540210
540250
5502
5502.01
5502.20
5502.30

0
1.814.800
2.225.500
3.113.400
3.113.400
200.000
2.913.400

0
1.814.800
2.225.500
3.113.400
3.113.400
200.000
2.913.400

-23.716
1.516.000
1.429.264
2.193.095
2.193.095
65.995
2.127.100

Apărare
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
Apărare națională
Ordine publică și siguranță națională
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
Protecție civilă și protecție contra incendiilor (protecție civilă
nonmilitară)
ÎNVĂȚĂMÂNT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
TITLU VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Învățământ preșcolar și primar
Învățământ primar
Învățământ nedefinibil prin nivel
Învățământ special
Alte cheltuieli în domeniul învățământului
SĂNĂTATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi
Spitale generale
Cultură, recreere și religie
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Servicii culturale
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte
Servicii recreative și sportive
Sport
Tineret
Servicii religioase
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei
Asigurări și asistență socială
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Asistență socială în caz de boli și invalidități
Asistență socială în caz de invaliditate

6002
6002.01
6002.20
600202
6102
6102.01
6102.20
610205

332.000
332.000
332.000
332.000
176.000
176.000
176.000
176.000

332.000
332.000
332.000
332.000
176.000
176.000
176.000
176.000

220.038
220.038
220.038
220.038
141.169
141.169
141.169
141.169

6502
6502.01
6502.10
6502.20
6502.51

11.242.260
11.242.260
70.500
837.890
786.370

11.242.260
11.242.260
70.500
837.890
786.370

6.308.922
6.308.922
46.360
461.880
431.986

6502.55
6502.57
6502.59
6502.84

10.000
9.537.500
0
0

10.000
9.537.500
0
0

10.000
5.358.696
0
0

6502.8501
650203
65020302
650207
65020704
650250
6602
6602.01
6602.51

0
8.973.000
8.973.000
2.259.260
2.259.260
10.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000

0
8.973.000
8.973.000
2.259.260
2.259.260
10.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000

0
5.112.470
5.112.470
1.186.452
1.186.452
10.000
1.966.472
1.966.472
1.966.472

660206
66020601
6702
6702.01
6702.10
6702.20
6702.51

2.400.000
2.400.000
43.075.130
43.089.380
1.915.000
1.996.050
16.319.330

2.400.000
2.400.000
43.075.130
43.089.380
1.915.000
1.996.050
16.319.330

1.966.472
1.966.472
36.195.750
36.210.000
1.644.799
1.076.643
13.017.660

6702.55
6702.59
6702.84

3.727.000
19.132.000
-14.250

3.727.000
19.132.000
-14.250

2.903.645
17.567.253
-14.250

6702.8501
670203
67020302
67020303
67020304
670205
67020501
67020502
670206
670250
6802
6802.01
6802.10
6802.20
6802.57
6802.59
6802.84

-14.250
12.498.130
2.500.800
7.144.850
2.852.480
3.600.000
3.500.000
100.000
19.132.000
7.845.000
76.336.000
76.336.000
48.700.000
26.000.000
986.000
650.000
0

-14.250
12.498.130
2.500.800
7.144.850
2.852.480
3.600.000
3.500.000
100.000
19.132.000
7.845.000
76.336.000
76.336.000
48.700.000
26.000.000
986.000
650.000
0

-14.250
10.370.502
2.102.842
5.747.460
2.520.200
2.786.063
2.786.063
0
17.567.253
5.471.932
65.131.055
65.276.841
43.862.851
20.486.412
460.084
467.494
-145.786

6802.8501
680205
68020502

0
43.982.000
43.982.000

0
43.982.000
43.982.000

-145.786
37.489.147
37.489.147

Asistență sociala pentru familie și copii
Protecția mediului
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
Reducerea și controlul poluării
Salubritate și gestiunea deșeurilor
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
Transporturi
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
OPERAȚIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Transport rutier
Drumuri și poduri
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
Alte acțiuni economice
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Turism
Alte acțiuni economice
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
VENITURI CURENTE
VENITURI NEFISCALE
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII
Transferuri voluntare,altele decât subvențiile
Vărsăminte din secțiunea de funcționare
VENITURI DIN CAPITAL
Venituri din valorificarea unor bunuri
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
IV. SUBVENȚII
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE
Subvenții de la bugetul de stat
Alte sume primite de la UE
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și
prefinanțări aferente cadrului financiar
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
Autorități publice și acțiuni externe
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Autorități executive și legislative
Autorități executive
Alte servicii publice generale
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI ÎINTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Alte servicii publice generale
Apărare
CHELTUIELI DE CAPITAL

680206
7402
7402.01
7402.20
740203
740205
74020502
8402
8402.01
8402.20
8402.79
8402.81
8402.84

32.354.000
2.136.900
2.136.900
2.136.900
96.300
2.040.600
2.040.600
22.679.670
18.079.670
18.079.670
4.600.000
4.600.000

32.354.000
2.136.900
2.136.900
2.136.900
96.300
2.040.600
2.040.600
22.679.670
18.079.670
18.079.670
4.600.000
4.600.000

27.641.908
1.494.308
1.494.308
1.494.308
21.761
1.472.547
1.472.547
11.617.599
7.502.845
7.502.845
4.115.334
4.115.334
-580

8402.8501
840203
84020301
840250
8702
8702.01
8702.20
8702.51

22.541.670
22.541.670
138.000
320.000
320.000
200.000
120.000

22.541.670
22.541.670
138.000
320.000
320.000
200.000
120.000

-580
11.550.149
11.550.149
67.450
198.413
198.413
78.413
120.000

870204
870250
9602

200.000
120.000
0

200.000
120.000
0

78.413
120.000
34.996.796

000102

47.810.970

47.810.970

53.358.925

0002
0012
0014
3702
370204
0015
3902
390201

18.147.600
18.147.600
18.147.600
18.147.600
18.147.600
0
0
0

18.147.600
18.147.600
18.147.600
18.147.600
18.147.600
0
0
0

9.594.977
9.594.977
9.594.977
9.594.977
9.594.977
13.887
13.887
13.887

4002
400214

0
0

0
0

30.000.000
30.000.000

0017
0018

15.173.620
15.173.620

15.173.620
15.173.620

9.201.992
9.201.992

42.02
46.02
48.02

15.173.620
554.500
13.935.250

15.173.620
554.500
13.935.250

9.201.992
1.515.426
3.032.643

5002
5102
5102.70
5102.71
510201
51020103
5402
5402.01
5402.51

162.581.240
21.434.600
21.434.600
21.434.600
21.434.600
21.434.600
459.750
71.000
71.000

162.581.240
21.434.600
21.434.600
21.434.600
21.434.600
21.434.600
459.750
71.000
71.000

47.656.877
8.693.793
8.693.793
8.693.793
8.693.793
8.693.793
188.316
68.000
68.000

5402.70
5402.71
540210
540250
6002
6002.70

388.750
388.750
71.000
388.750
169.000
169.000

388.750
388.750
71.000
388.750
169.000
169.000

120.316
120.316
68.000
120.316
95.081
95.081

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Apărare națională
ÎNVĂȚĂMÂNT
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Învățământ nedefinibil prin nivel
Învățământ special
Sănătate
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi
Spitale generale
Cultură, recreere și religie
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI ÎINTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Servicii culturale
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice
Servicii recreative și sportive
Sport
Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei
Asigurări și asistență socială
CHELTUIELI CURENTE
TITLU X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Asistență socială în caz de boli și invalidități
Asistență socială în caz de invaliditate
Asistență socială pentru familie și copii
Locuințe, servicii și dezvoltare publică
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice
Alimentare cu apă
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltarii
comunale
Protecția mediului
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Reducerea și controlul poluării
Salubritate și gestiunea deșeurilor

6002.71
600202
6502
6502.70
6502.71
650207
65020704
6602
6602.01
6602.51

169.000
169.000
0
0
0
0
0
24.908.150
24.908.150
24.647.150

169.000
169.000
0
0
0
0
0
24.908.150
24.908.150
24.647.150

95.081
95.081
0
0
0
0
0
10.019.079
10.019.079
10.018.879

6602.58

261.000

261.000

200

6602.70
6602.71
660206
66020601
6702
6702.01
6702.51

0
0
24.908.150
24.908.150
21.701.350
3.001.850
3.001.850

0
0
24.908.150
24.908.150
21.701.350
3.001.850
3.001.850

0
0
10.019.079
10.019.079
6.542.003
2.318.203
2.318.203

6702.55
6702.70
6702.71
6702.84
6702.8501
670203
67020302
67020303
67020304
67020312
670205
67020501
670250
6802
6802.01
6802.58

0
18.699.500
18.699.500
0
0
2.378.850
25.000
1.035.730
1.318.120
0
13.384.000
13.384.000
5.938.500
7.379.260
2.333.000
2.333.000

0
18.699.500
18.699.500
0
0
2.378.850
25.000
1.035.730
1.318.120
0
13.384.000
13.384.000
5.938.500
7.379.260
2.333.000
2.333.000

0
4.420.189
4.420.189
-196.389
-196.389
1.701.122
23.919
359.083
1.318.120
0
4.396.271
4.396.271
444.610
539.155
404.185
404.185

6802.70
6802.71
680205
68020502
680206
7002
7002.01
7002.55
7002.70
7002.71
7002.72
700205
70020501
700250

5.046.260
5.046.260
5.390.540
5.390.540
1.988.720
14.508.100
958.100
958.100
13.550.000
13.000.000
550.000
958.100
958.100
13.550.000

5.046.260
5.046.260
5.390.540
5.390.540
1.988.720
14.508.100
958.100
958.100
13.550.000
13.000.000
550.000
958.100
958.100
13.550.000

134.970
134.970
177.886
177.886
361.269
7.467.792
0
0
7.467.792
6.917.792
550.000
0
0
7.467.792

7402
7402.01
7402.56
7402.58

452.110
153.000
0
153.000

452.110
153.000
0
153.000

207.615
91.511
0
91.511

7402.70
7402.71
740203
740205

299.110
299.110
132.410
319.700

299.110
299.110
132.410
319.700

116.104
116.104
101.432
106.183

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
Acțiuni generale economice și comerciale
Programe de dezvoltare regională și socială
Transporturi
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI
Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent
Transport rutier
Drumuri și poduri
Alte acțiuni economice
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Turism
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

74020502
8002
8002.01
8002.55
800201
80020110
8402
8002.01
8402.58
8402.70
8402.71
8402.72
8402.81
8402.84
8402.8501
840203
84020301
8702
8702.70
8702.71
870204
9602

319.700
319.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71.568.920
71.568.920
41.045.170
41.045.170
41.045.170
41.045.170
28.023.750
28.023.750
27.095.750
27.095.750
928.000
928.000
2.500.000
2.500.000
0
0
0
0
71.568.920
71.568.920
71.568.920
71.568.920
0
0
0
0
0
0
0
0
-114.770.270 -114.770.270

106.183
0
0
0
0
0
13.904.043
4.542.093
4.542.093
6.934.513
6.006.513
928.000
2.489.954
-62.517
-62.517
13.904.043
13.904.043
0
0
0
0
5.702.048

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Alba
nr. 244/6 decembrie 2019
CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PENTRU
TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2019
lei
Prevederi
Cod
Prevederi
Execuţie la
DENUMIRE
trimestriale
indicator
anuale
04.12.2019
cumulate
TOTAL VENITURI ALE SECȚIUNII
000108
85.120,00
85.120,00
76.295,00
DE DEZVOLTARE
0
0,00
0,00
0,00
I. VENITURI CURENTE
0
0,00
0,00
0,00
C.VENITURI NEFISCALE
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII
00
0,00
0,00
0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile
3708
0,00
0,00
0,00
Sume primite de la administrațiile locale în
cadrul unor programe cu finanțare
370806
0,00
0,00
0,00
nerambursabilă
IV. SUBVENȚII
12.770,00
12.770,00
11.460,00
Subvenții de la alte nivele ale administrației
publice
Subvenții de la bugetul de stat
Cofinanțare publică acordată în cadrul
mecanismului SEE
Sume primite de la UE/alți donatori în contul
plăților efectuate și prefinanțări aferente
cadrului financiar 2014-2020
Mecanismele financiare Spațiul Economic
European și Norvegian 2014-2021
TOTAL CHELTUIELI
Cheltuieli curente
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
Transferuri interne
Programe comunitare
Titlul X Proiecte cu finanțare din FEN
aferente cadrului financiar 2014-2020
Mecanismele financiare Spaţiul Economic
European şi Norvegian 2014-2021
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL
CULTURALE
Învățământ
CHELTUIELI CURENTE
Titlul X Proiecte cu finanțare din FEN
aferente cadrului financiar 2014-2020
Învățământ nedefinibil prin nivel
Învăţământ special
Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE
PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE
Locuințe, servicii și dezvoltare publică
Cheltuieli curente
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe comunitare
Alte servicii în domeniile locuințelor,
serviciilor și dezvoltarii comunale

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

0018

12.770,00

12.770,00

11.460,00

4208

12.770,00

12.770,00

11.460,00

420860

12.770,00

12.770,00

11.460,00

4808

72.350,00

72.350,00

64.835,00

480831
5008
08.01
08.55
08.5501
08.550107

72.350,00
85.120,00
85.120,00
0,00
0,00
0,00

72.350,00
85.120,00
85.120,00
0,00
0,00
0,00

64.835,00
75.689,00
75.689,00
0,00
0,00
0,00

08.58

85.120,00

85.120,00

75.689,00

08.5831

85.120,00

85.120,00

75.689,00

6308
6508
6508.01

85.120,00
85.120,00
85.120,00

85.120,00
85.120,00
85.120,00

75.689,00
75.689,00
75.689,00

6508.58
650807
65080704

85.120,00
85.120,00
85.120,00

85.120,00
85.120,00
85.120,00

75.689,00
75.689,00
75.689,00

6908
7008
7008,01
7008,55
7008,5501
7008,550107

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

700850

0,00

0,00

0,00

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 244/6 decembrie 2019
CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2019
lei

DENUMIRE

Cod
Prevederi anuale
indicator

Prevederi
trimestriale
cumulate

Execuţie la
04.12.2019

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

000110

228.981.690

228.981.690

192.482.757

I. VENITURI CURENTE
C.VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din proprietate
Venituri din concesiuni și închirieri
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII
Venituri din prestări de servicii și alte activități
Venituri din cercetare
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări
sociale de sănătate
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de
sănătate publică alocate de la bugetul de stat
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de
sănătate publică alocate din venituri proprii ale
Ministerului Sănătății
Venituri din contractele încheiate cu institutele de
medicină din sume alocate de la bugetul de stat
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități
Diverse venituri
Alte venituri
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile
Donații și sponsorizări
Vărsăminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea
secțiunii de dezvoltare a bugetului local
OPERAȚIUNI FINANCIARE
Operațiuni financiare
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru
efectuarea de cheltuieli
Sume din excedentul anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de casă
IV. SUBVENȚII
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMNISTRAȚIEI PUBLICE
Subvenții de la alte administrații
Subvenții pentru instituții publice
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea
cheltuielilor curente din domeniul sănătății
Subvenții din bugetul Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea
creșterilor salariale

0010
0012
0013
3010
301005
0014
3310
331020
331021

138.096.270
138.096.270
200.000
200.000
200.000
137.896.270
137.818.980
304.400
101.541.440

138.096.270
138.096.270
200.000
200.000
200.000
137.896.270
137.818.980
304.400
101.541.440

111.964.914
111.964.914
179.890
179.890
179.890
111.785.024
111.739.971
210.552
81.504.249

331030

28.911.050

28.911.050

24.657.542

331031

127.000

127.000

104.245

331032

2.521.060

2.521.060

1.769.305

331050
3610
361050
3710
371001
371003

4.414.030
102.290
102.290
-25.000
5.000
-30.000

4.414.030
102.290
102.290
-25.000
5.000
-30.000

3.494.078
52.285
52.285
-7.232
5.000
-12.232

0016
4010
401015

814.080
814.080
814.080

814.080
814.080
814.080

716.182
716.182
716.182

411006

0

0

0

17
18

90.071.340
90.071.340

90.071.340
90.071.340

79.801.661
79.801.661

4310
431009
431010

90.071.340
18.254.130
2.400.000

90.071.340
18.254.130
2.400.000

79.801.661
14.653.660
1.966.472

431033

69.417.210

69.417.210

63.181.529

4910

228.981.690

228.981.690

190.770.866

5410
541001

1.957.390
1.957.390

1.957.390
1.957.390

1.524.945

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE
FUNCȚIONARE
Alte servicii publice generale
CHELTUIELI CURENTE

1.537.023

Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri și servicii
Titlul XIX Plati efectuate în anii anteriori și încasați în
anul curent
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

5410.10
5410.20
541085

1.659.590
297.800
0

1.659.590
297.800
0

1.357.951
179.072
-12.078

541010
5510

1.957.390
8.000

1.957.390
8.000

1.524.945
1.282

CHELTUIELI CURENTE
Titlul II Bunuri și servicii
Titlul III Dobânzi
Sănătate
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri și servicii
Titlul X Alte cheltuieli
OPERAȚIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE
Titlul XIX Plăți efectuate în anii anteriori și încasați în
anul curent
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi
Spitale generale
Cultură, recreere și religie
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri și servicii
Titlu X Alte cheltuieli
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul
curent
Servicii culturale
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei
Alte acțiuni economice
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri și servicii
Alte acțiuni economice
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

5510.01
5510.20
5510.30
6610
6610.01
6610.10
6610.20
6610.59
6610.79
6610.81
6610.85

8.000
3.000
5.000
207.665.800
207.872.600
143.651.610
63.773.190
447.800
100.000
100.000
-306.800

8.000
3.000
5.000
207.665.800
207.872.600
143.651.610
63.773.190
447.800
100.000
100.000
-306.800

1.282
587
695
175.011.654
175.227.099
128.841.251
45.971.399
414.449
91.347
91.347
-306.792

661006
66100601
6710
6710.01
6710.10
6710.20
67.10.59
6710.84

207.665.800
207.665.800
17.946.500
17.952.900
9.573.630
8.305.270
74.000
-6.400

207.665.800
207.665.800
17.946.500
17.952.900
9.573.630
8.305.270
74.000
-6.400

175.011.654
175.011.654
13.310.698
13.333.339
8.239.840
5.041.842
51.657
-22.641

67108501

-6.400

-6.400

-22.641

671003
67100303
67100304
671050
8710
8710.01
8710.10
8710.20
871050
9610
000110

11.459.500
8.498.020
2.961.480
6.487.000
1.404.000
1.404.000
520.000
884.000
1.404.000
0
38.757.000

11.459.500
8.498.020
2.961.480
6.487.000
1.404.000
1.404.000
520.000
884.000
1.404.000
0
38.757.000

8.391.220
6.096.493
2.294.727
4.919.478
922.287
922.287
415.198
507.089
922.287
1.711.891
12.984.316

0012
0014
3710
371004
0015
3910
391001

30.000
30.000
30.000
30.000
7.820
7.820
0

30.000
30.000
30.000
30.000
7.820
7.820
0

12.232
12.232
12.232
12.232
11.209
11.209
336

391050
0016
4010
401015

7.820
137.900
137.900
137.900

7.820
137.900
137.900
137.900

10.873
135.622
135.622
135.622

401016

0

0

0

0017

29.153.950

29.153.950

12.444.888

Venituri nefiscale
Vânzari de bunuri și servicii
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile
Vărsăminte din secțiunea de funcționare
Venituri din capital
Venituri din valorificarea unor bunuri
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor
publice
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
OPERAȚIUNI FINANCIARE
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru
efectuarea de cheltuieli
Sume primite in cadrul mecanismului decontării
cererilor de plată
Subvenții :

Subvenții de la bugetul de stat
4210
Subventii de la bugetul de stat
421070
Subvenții de la alte administrații
4310
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea 431014
cheltuielilor de capital din domeniul sănătății
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru 431016
finanţarea investiţiilor în sanatate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății
431017
către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în
sănătate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății 43101701
către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii
medicale și echip de comunicații în urgența în sănătate

1.433.950
1.433.950
27.720.000
17.195.150

1.433.950
1.433.950
27.720.000
17.195.150

39.806
39.806
12.405.082
6.582.879

7.452.000

7.452.000

3.436.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii
431019
de dezvoltare
Alte sume primite de la UE
4610
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru
461004
programele operaționale finanțate din cadrul financiar
2014-2020
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților
4810
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar
2014-2020
Fondul European de Dezvoltare Regională
481001
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48100101

3.072.850

3.072.850

2.386.203

492.620
492.620

492.620
492.620

0
0

8.934.710

8.934.710

380.365

8.934.710
8.598.770

8.934.710
8.598.770

380.365
251.852

Sume primite în contul plăților efectuate în anii 48100102
anteriori
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
4910

335.940

335.940

128.513

38.757.000

38.757.000

11.505.400

71.000
71.000
71.000

67.905
67.905
67.905

Alte servicii publice generale

5410

CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare

5410.70
5410.71

71.000
71.000
71.000

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

541010

71.000

71.000

67.905

Sănătate

6610
6610.58

35.684.150
12.362.840

35.684.150
12.362.840

9.643.339
437.401

6610.70

23.321.310

23.321.310

9.205.938

Titlul XII Active nefinanciare

6610.71

23.321.310

23.321.310

9.205.938

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi

661006

35.684.150

35.684.150

9.643.339

66100601

35.684.150

35.684.150

9.643.339

6710

3.001.850

3.001.850

1.794.156

6710.70

3.001.850

3.001.850

1.794.156

6710.71
671003
67100303
67100304

3.001.850
2.353.850
1.035.730
1.318.120

3.001.850
2.353.850
1.035.730
1.318.120

1.794.156
1.485.068
264.100
1.220.968

671050

648.000

648.000

309.088

9610

0

0

1.478.916

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

Spitale generale
Cultură, recreere și religie
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Servicii culturale
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării și desfășurării unei vizite de lucru a delegației
provinciei înfrățite Gansu din Republica Populară Chineză în Judeţul Alba, România

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2019;
Luând în dezbatere referatul de apr obare a proiectului de hotărâre privind
aprobarea organizării și desfășurării unei vizitei de lucru a delegației provinciei înfrățite Gansu
din Republica Populară Chineză în Judeţul Alba, România;
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 83 din 12 mai 2004
privind aprobarea Protocolului de promovare a consolidării relațiilor de prietenie dintre
Județul Alba din România și Provincia Gansu din Republica Populară Chineză;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b şi lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.G. n r. 80/ 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi
instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Normelor privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu
caracter c ultural-ştiinţific, p recum şi c heltuielile c e s e p ot e fectua în ac est s cop de c ătre
instituţiile publice aprobate prin H.G. nr. 552/1991, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1 . Se aprobă organizarea și desfășurarea în Județul Alba a unei vizite de lucru a
delegației Provinciei înfrățite Gansu din Republica Populara Chineză în Judeţul Alba,
România, formată dintr-un număr de 3 de oficiali.
Art. 2. Se aprobă finanțarea din bugetul local al Județului Alba a cheltuielilor necesare
pentru organizarea și desfășurarea în Județul Alba a unei vizite de lucru a delegației Provinciei
înfrățite Gansu din Republica Populara Chineză, conform devizului estimativ de cheltuieli,
astfel:
Nr. crt.
Tip acțiune/cheltuieli
Suma
1.
Cheltuieli pentru masă: 3 persoane x 3 zile x 160 lei
1440 lei
3.
Cheltuieli pentru cazare: 3 persoane x 3 nopți
2250 lei
TOTAL ESTIMAT
3690 lei
Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete și Biroului relații internaționale, diaspora, relații publice și comunicare din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba, prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Biroului relații
internaționale, diaspora, relații publice și comunicare din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 245
Alba Iulia, 9 decembrie 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 l it. a di n 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
Biroului relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 al in. 4
coroborat cu art. 125 al in. 1 l it. a și lit. b, art. 136 alin. 3 l it. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 27178/9 decembrie 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării unei vizite de lucru
a delegației provinciei înfrățite Gansu din Republica Populară Chineză
în Judeţul Alba, România
I. Expunere de motive
Între Județul Alba din România și Provincia Gansu din Republica Populară Chineză
există o colaborare mai veche, un Protocol privind promovarea consolidării relaţiilor de prietenie
între Judeţul Alba şi Provincia Gansu fiind semnat în anul 2004, la Alba Iulia. Acest Protocol a
stat la baza Acordului privind stabilirea relaţiei de prietenie între Judeţul Alba şi Provincia
Gansu, semnat în data de 1 septembrie 2004. Prin aceste documente s-au stabilit şi dezvoltat
relaţiile de prietenie şi cooperare între cele două teritorii - comunităţi, în domenii ca: economie,
industrie, agricultură, comerţ, ştiinţă şi tehnologie, cultură, învăţământ, sănătate, sport şi turism.
Anul acesta, în perioada 25-27 martie, cu ocazia aniversării a 15 ani de prietenie şi
înfrăţire între Judeţul Alba şi Provincia Gansu, o delegaţie oficială a provinciei, condusă de
viceguvernatorul acesteia, doamna He Wei, a întreprins o vizită de lucru în Alba.
De asemenea pentru a marca această aniversare, precum şi 70 de ani de relaţii
diplomatice dintre Republica Populară Chineză şi România, reprezentanţi ai Judeţului Alba au
vizitat, în perioada 30 august şi 3 septembrie 2019, Provincia China şi au participat la ceremonia
de închidere a celei de a 4-a ediţii a Expoziţiei Culturale Internaţionale „Drumul Mătăsii” şi la a
8-a ediţie a Festivalului Internaţional de Turism. Cu ocazia acestei vizite a fost semnat şi un
Acord de Parteneriat între Muzeului Provinciei Gansu şi Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia.
II. Descrierea situației actuale
Protocolul privind promovarea consolidării relaţiilor de prietenie între Judeţul Alba şi
Provincia Gansu prevede că cele două părți vor organiza evenimente, acţiuni, schimburi şi vizite
ale specialiştilor pentru dezvoltarea cooperării şi valorificarea oportunităţilor de dezvoltare ale
celor doi parteneri.
În acest sens, pentru identificarea şi dezvoltarea unor acţiuni în domeniul tineretului şi al
învăţământului, precum şi pentru realizarea unor schimburi educaționale și academice, în
perioada 16 – 19 decembrie 2019, va fi prezentă, în Judeţul Alba, o delegație a Provinciei Gansu.
În vederea organizării și desfășurării în cele mai bune condiții a vizitei de lucru a
delegației provinciei înfrățite Gansu din Republica Populară Chineză în Judeţul Alba, România,
este necesară alocarea sumei de 3.690 lei, pentru asigurarea cheltuielilor de cazare și masa.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. b şi e, art.173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi
instituţiile publice și H.G. nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţara a acţiunilor de
protocol;
V. Compatibilitatea cu legislația comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
- nu este cazul.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 di n O.U.G. nr. 57 /2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri județeni, de
președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în
condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 245/9 decembrie 2019.

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Alba din
luna decembrie 2019.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/ 2019 pr ivind Codul adm inistrativ şi ale Legii n r. 24/ 2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 27178/9 decembrie 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, DIASPORA,
RELAŢII PUBLICE ŞI COMUNICARE
şi
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 organizării și desfășurării unei vizite de lucru a delegației
provinciei înfrățite Gansu din Republica Populară Chineză în Judeţul Alba, România
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” care va avea loc în data de 12 decembrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 245/9 decembrie 2019 şi are ataşat referatul
de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării unei vizitei de
lucru a delegației provinciei înfrățite Gansu din Republica Populară Chineză în Judeţul Alba,
România.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN
Direcţia dezvoltare şi bugete
Biroul relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare
Nr. 27435/10 decembrie 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării unei vizite de lucru
a delegației provinciei înfrățite Gansu din Republica Populară Chineză
în Judeţul Alba, România

Judeţul Alba a semnat, în 26 aprilie 2004, un Protocolul privind promovarea consolidării
relaţiilor de prietenie, cu Provincia Gansu din Republica Populară Chineză, dezvoltând, de-a
lungul anilor, diverse acţiuni comune, în domenii de interes, ca: educaţie, tineret, cultură,
concretizate şi prin participări la diferite evenimente interne şi internaţionale, organizarea de
vizite de lucru şi schimburi în domeniile menţionate mai sus.
Ţinând cont de buna cooperare dintre Alba şi Gansu, în anul 2019 au fost organizate
vizite ale oficialilor chinezi în Judeţul Alba şi ale reprezentanţilor Judeţului Alba în Provincia
Gansu, pentru a sărbătorii 15 ani de prietenie şi 70 de ani de relaţii diplomatice româno-chineze.
În vederea consolidării şi dezvoltării cooperării în domeniul tineretului şi al
învăţământului, precum şi pentru identificarea şi organizarea unor schimburi educaţionale şi
academice, în perioada 16 – 19 decembrie 2019, va fi prezentă în Judeţul Alba o delegație din
partea Provinciei Gansu, condusă de Vicepreședintele Northwest Normal University, însoţit de
alți 2 oficiali chinezi.
Programul acestei vizite de lucru va include şi întâlniri cu reprezentanţi ai Universităţii „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru a dezvolta cooperarea între cele două universităţi.
În vederea organizării și desfășurării în cele mai bune condiții a acestei vizite este necesar
să se aloce suma de 3.690 lei conform devizului estimativ:
Nr. crt.
1.
3.

Tip acțiune/cheltuieli
Cheltuieli pentru masă: 3 persoane x 3 zile x 160 lei
Cheltuieli pentru cazare: 3 persoane x 3 nopți
TOTAL ESTIMAT

Suma
1.440 lei
2.250 lei
3.690 lei

Devizul a fost întocmit luându-se in considerare O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare; Anexa nr. 1, cap.2* pct. 1 și lit. B din Hotărârea Guvernului nr. 552 din 5 august
1991, privind normele de organizare în ţara a acţiunilor de protocol, cu modificările și
completările ulterioare.
ADMINISTRATOR PUBLIC,
Dan Mihai POPESCU

Întocmit,
Cornelia Carmen MĂDĂRAȘ

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Director executiv
Florin Marian AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții
,,Reparație Capitală - Post Trafo Spital” (medie tensiune)
la Spitalul Județean de Urgență Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2019;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală - Post Trafo
Spital” (medie tensiune);
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art . 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație
capitală - Post Trafo Spital” (medie tensiune) la Spitalul Județean de Urgență Alba, conform
anexei nr. 1 care cuprinde descrierea sumară a investiţiei şi anexei nr. 2 care cuprinde indicatorii
tehnico-economici - părți integrante ale prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții,
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi al Direcţiei
dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia,
Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridice și administraţie publică, Direcției
dezvoltare și bugete şi Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și
managementul unităților de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 246
Alba Iulia, 10 decembrie 2019

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba
Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de
cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 246 din 10 decembrie 2019

DESCRIEREA
INVESTITIEI
Extras din Documentatia Tehnica
întocmită de S.C. Albaco Exim S.R.L.
Lucrările privind ,,Reparaţie Capitală - Post Trafo Spital” (medie tensiune) la
Spitalul Județean de Urgență Alba, constau în următoarele:
 Înlocuirea celulelor de separaţie şi a celor 3 transformatoare
 Necesitatea
este justificată prin mărirea continuă a numarului consum
atorilor electrici
Funcţiune principală: spital judetean de urgenta;
Funcţini secundare: saloane de spitalizare, sali de tratament, camere pentru
medici si asistente, spatii anexe;
Indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiţii:
,,Reparatie Capitala - Post Trafo Spital”
(medie tensiune) la Spitalul Județean de Urgență Alba
MUNICIPIUL ALBA IULIA, B-DUL REVOLUŢIEI 1989, NR. 23, JUDEȚUL ALBA
1.) Denumirea obiectivului de investiții
,,Reparaţie Capitală - Post Trafo Spital” (medie tensiune) la Spitalul Județean de
Urgență Alba
municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba
2.) Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)
a) Amplasamentul construcţiei este în intravilanul municipiului Alba Iulia, b-dul
Revoluţiei 1989, nr.23, jud. ALBA. Terenul este înscris în CF nr. 106270 Alba Iulia. Imobilul
este proprietatea publică a UAT - Judeţul Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia, prin contractul de administrare nr. 1324-1479/2004, nefiind inclus în Lista
monumentelor istorice sau în zona de protecţie a acestora.
3.) Titularul investiţiei:
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba
MUNICIPIUL ALBA IULIA, B-DUL. REVOLUŢIEI 1989, NR. 23, JUDEȚUL ALBA
4.) Beneficiarul investiţiei:
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
MUNICIPIUL ALBA IULIA, B-DUL. REVOLUŢIEI 1989, NR. 23, JUDEȚUL ALBA
COD FISCAL 4613342, REPREZENTAT LEGAL DE CĂTRE D-NA MÂRZA SIMONA
DIANA, ÎN CALITATE DE MANAGER ŞI D-NA GORDIŢĂ CARMEN, ÎN CALITATE DE
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL.
5.) Elaboratorul studiului (proiectant general):
S.C. Albaco Exim S.R.L.
Municipiul Alba Iulia, Str. Biruinţei, nr. 46A, Județul Alba
J01/527/1996, CUI RO 8873604
Reprezentat legal: ing. Cornel Barbat
6.) Date generale ale clădirilor:
Clădirea punctului de transformare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este din
anul 1973 cu un Aviz Tehnic de Racordare (ATR) de 400kVA. Aceste instalaţii sunt într-o stare

de degradare avansată, existând riscul de producere a mai multor tipuri de incidente care sa ducă
la pierderea alimentării cu energie electrică şi chiar accidentarea personalului operativ.
Având în vedere că echipamentele de comutaţie aferente celulelor de medie tensiune sunt
cu durata de viaţă depăşită şi într-o stare avansată de degradare, acţionarea acestora prezintă un
pericol pentru personalul operativ. Totodată acţionarea se face cu dificultate, existând cazuri în
care echipamentele nu îşi îndeplinesc corect funcţia (întrerupătorul nu execută comanda de
conectare/deconectare, cuţitele separatoarelelor nu închid/deschid corect calea de curent etc.),
fiind necesare anumite reparaţii/ajustări/reefectuarea manevrei la faţa locului.
Modelul învechit al celulelor nu asigură o exploatare uşoară a acestora, lipsind
componente prezente uzual la celulele noi cum ar fi: indicator prezenţă tensiune, indicator stare
operativă echipamente (schema sinoptică), indicator valori curenţi-tensiune pe 20 kV.
De asemenea, în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică cauzat de defecţiunea
unui echipament, înlocuirea anumitor componente se face cu mare dificultate şi cu necesitatea
realizării unor adaptări întrucât componentele originale nu se mai produc.
Un alt argument pentru modernizarea echipamentelor de medie tensiune este şi modul de
măsurare a energiei electrice consumate. În prezent aceasta se face pe joasă tensiune prin grup de
măsură în montaj semidirect, iar pierderile în transformatoarele de tensiune sunt calculate în baza
unui algoritm şi nu măsurate. Prin modernizarea celulelor se va face şi trecerea la măsura pe
medie tensiune care va măsura exact atât energia consumată de echipamentele din spital cât şi
pierderile în transformatoare.
O altă observaţie ar fi că în compartimentul tabloului de medie tensiune se aud sunete
generate de descărcări electrice care pot duce oricând la un defect, producând implicit alte avarii
în aval şi oprirea furnizării de energie electrică spre spital. Descărcările sunt generate de izolaţia
învechită a echipamentelor aferente celulelor.
Proiectul tratează doar partea de medie tensiune şi parţial partea de joasă tensiune,
modernizarea tabloului de joasă tensiune 0.4 kV nefăcând obiectul acestui proiect.
Racordarea la RED se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a
energiei electrice, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 59/2 august 2013 privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes
public şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.
128/2008 privind Codul Tehnic al Retelelor Electrice de Distributie Revizia I.
Conform datelor primite de la beneficiar s-au luat în calcul următoarele date de intrare:
Situaţie Existentă
P max sim abs = 600 kW
Cos  = 0,9
U = 0.4 kV
Situaţie Proiectată
P max sim abs = 1500 kW
Cos  = 0,9
U = 0.4 kV
Pe proprietatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia se află un post de transformare
de tip abonat şi anume PTz 49, alimentat din LES 20kV direcţia PT124 în Staţia 220/110/20kV
Alba, intercalat în bucla intrare-ieşire între PTz 81 şi PTz 55.
PTz 49 existent se află într-o clădire special contruită pentru acest obiectiv.
Echipamentele şi clădirea sunt proprietatea consumatorului. Clădirea este compartimentată
astfel:
1. Camera tablou medie tensiune în care se află celulele de medie tensiune.
2. Trei boxe trafo, două dintre acestea (trafo 1 şi trafo 2) au câte un trafo cu o putere
400kVA, iar compartimentul pentru trafo 3 este neocupat.
3. Camera tablou joasă tensiune în care se află tabloul general, tabloul grupului de măsură
şi tabloul generatorului.
4. Camera generatorului în care se află un grup electrogen cu o putere de 400 kVA.
Tâmplăria întregii clădiri este învechită şi necesită înlocuirea uşilor exterioare, a
geamurilor şi a grilelor de ventilare.
Postul de transformare este echipat astfel:

- trei celule de linie cu separator (din care o celulă nu este utilizată)
- o celulă de măsură cu transformatoare de tensiune şi 2 transformatoare de curent (în
prezent nu este utilizată)
- trei celule de transformator cu separator de bare şi întrerupătoare (din care o celulă
aferentă trafo 3 nu este utilizată)
- două transformatoare 20/0.4kV, 400 kVA
- tablou general 0.4kV, tablou AAR şi generator 400kVA
Măsurarea energiei electrice se realizează pe joasă tensiune prin: contor electronic 2-50A
activ reactiv în montaj semidirect, prin reductori de curent 600/5A, cu curba de sarcină, interfaţa
RS 485 şi cutie de comunicaţie pe trafo I şi contor electronic 2-50A activ reactiv în montaj
semidirect, prin reductori de curent 600/5A, cu curba de sarcină, interfaţa RS 485 şi cutie de
comunicaţie pe trafo II.
Punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la
CAPETELE TERMINALE LES 20KV INTRARE DINSPRE PTZ 81 ŞI CAPETELE
TERMINALE LES 20 KV IEŞIRE SPRE PTZ 55- Conform ATR 70401110301/15.07.2011
(anexat).
Schema normală de funcţionare este următoarea:
Alimentarea din reţelele distribuitorului de energie electrică se face pe 20 kV în sistem
de buclă, intrare-ieşire, existând posibilitatea ca la apariţia unei avarii în instalaţiile
distribuitorului restabilirea alimentării să se facă prin manevre şi alimentare din celălalt capăt al
buclei.
Pe joasă tensiune spitalul este alimentat din transformatorul nr. 1 cu o putere de 400 kVA,
acesta fiind conectat în tabloul general de joasă tensiune (sosire trafo 1). Similar trafo 2, aflat în
rezerva rece, este racordat în tabloul general de joasă tensiune (sosire trafo 2).
Ambele surse (sosire trafo 1 şi sosire trafo 2) sunt apoi conectate printr-un cablu racordat
după întrerupătoarele generale, cablu care permite alimentarea în caz de necesitate şi de pe trafo
2. De pe această bară comună 0.4kV trafo 1-2 se intră în dulapul AAR aferent generatorului care
consideră această sursă (reţeaua) ca fiind sursa de bază. Cealaltă intrare în dulapul AAR este
sosirea de la generator, considerată sursa de rezervă.
Ieşirea din tabloul AAR alimentează bara de distribuţie a tabloului general prin
racordarea în tabloul general de joasă tensiune la intrarea aferentă trafo 3 (sosire trafo 3).
În caz de avarie la trafo 1 consumul va fi preluat de trafo 2 prin:
- deconectarea trafo 1
- aducerea Trafo 1 în stare separat vizibil prin deschiderea separatorului pe 20kV şi
scoaterea fuzibilelor MPR aferente LES 0.4kV trafo 1
- aducerea Trafo 2 în stare deconenctat prin introducerea fuzibilelor MPR aferente LES
0.4kV trafo 2 şi închiderea separatorului pe 20kV
- aducerea acestuia în funcţiune a trafo 2
Ca urmare a celor specificate mai sus am propus o soluţie de spor de putere şi de
modernizare a postului PTz 49 prin înlocuirea completă a tabloului de medie tensiune cu două
tablouri de medie tensiune unul aparţinaâd Electrica, respectiv Beneficiar.
A. Lucrări pe tarif de racordare
Lucrările constau în:
- se vor demonta celulele de medie tensiune vechi existente după cum urmează: trei
celule de linie, celula de masură şi cele trei celule trafo.
- se vor demonta cablurile 20 kV dintre celulele trafo şi cele două transformatoare de
putere existente de 400 kVA
- se vor realiza lucrări de contrucţii şi recondiţionare internă (reparaţii, zugrăveli,
adaptare canele de cabluri)
- se va realiza instalaţia electrică de iluminat şi prize în încăperile celulelor şi a
transformatoarelor
- se va demonta întrega tâmplărie: uşi, geamuri respectiv grile de ventilare, iar acestea se
vor înlocui cu altele noi care vor respecta normativele in vigoare pentru cest tip de construcţie
- se va monta un tablou de medie tensiune compus din:

- două celule de medie tensiune, de linie, de interior, simplu sistem de bare,
extensibile, independente, cu izolaţia barelor în aer şi echipamentul de comutaţie în SF6, 24 kV,
630A, 16kA(1s), echipate cu separator de sarcină în SF6 cu acţionare motorizată 24Vcc şi CLP,
indicatoare prezenţă tensiune cu contacte auxiliare, rezistenţă de încălzire anticondens,
integrabilă în SAD;
- o celulă de măsură, de interior, simplu sistem de bare, extensibilă, independentă,
cu izolaţia barelor în aer, 24kV, 630 A, 3 transformatoare de curent de 2x30/5A şi 3
transformatoare de tensiune de 20/√3/0,1/√3/0,1/3 kV, cls.0.5, integrabilă în SAD;
- o celulă de servicii interne, de interior, cu izolaţia barelor în aer şi echipamentul
de comutaţie în SF6, 24kV, 630A, 16kA(1s), echipată cu separator de sarcină în SF6, cu 3 poziţii
(închis-deschis-la pământ) şi acţionare manuală/motorizată 24Vcc, prevăzut cu suport fuzibile şi
CLP aval, 2 bucăţi siguranţe fuzibile prevăzute cu percutor la declanşare, 24kV/2.5A,
transformator de servicii interne 4 kVA, indicator prezenţă tensiune cu contact auxiliar pentru
integrare în SCADA şi sistem anticondens (rezistenţă, termostat);
- o celulă de medie tensiune, de linie, de interior, simplu sistem de bare,
extensibile, independente, cu izolaţia barelor în aer şi echipamentul de comutaţie în SF6, 24 kV,
630A, 16kA(1s), echipate cu separator de sarcină în SF6 cu acţionare motorizată 24Vcc şi CLP,
întrerupător, indicatoare prezenţă tensiune cu contacte auxiliare, rezistenţă de încălzire
anticondens;
- se va monta un dulap DSI c.a./c.c., cu redresor 230Vca/24Vcc, baterie de acumulatori,
rezistenţă de încălzire şi termostate şi un dulap UCMT pregătit pentru integrare în SAD
- la postul de transformare se va îmbunătăţi priza de pământ astfel încât valoarea
rezistenţei de dispersie va fi mai mică de 1 ohm;
- realizarea centurii interioare de legare la pământ şi legarea tuturor părtţlor metalice care
nu sunt căi de current la aceasta.
Delimitarea instalaţiilor: Punctul de delimitare a instalațiilor: la nivelul de tensiune 20
kV, la CAPETELE TERMINALE LES 20KV ieşire din celula de linie plecare spre bebeficiar.
Măsura energiei electrice: Se va face pe medie tensiune prin 3 transformatoare de
curent de 2x30/5A clasa 0,5s, setate pe 60/5A, 3 transformatoare de tensiune 20/√3/0,1/√3/0.1/3
kV şi contor electronic trifazat activ/reactiv, cu curba de sarcină şi RS485, cu modem inclus,
3x58/100V, 5(10)A, cls. 0,5s, integrabil în sistemul de telecitire al SDEE Alba.
Transformatoarele de curent vor avea clasa de precizie 0.5s, iar cele de tensiune vor avea clasa
de precizie 0,5.
Contoarele existente pe joasa tensiune se vor demonta şi vor fi predate
operatorului de distribuţie.
B. Lucrări pe tarif beneficiar
- se va monta un tablou de medie tensiune compus din:
- o celulă de medie tensiune, de linie, de interior, simplu sistem de bare,
extensibile, independente, cu izolţtia barelor în aer şi echipamentul de comutaţie în SF6, 24 kV,
630A, 16kA(1s), echipate cu separator de sarcină în SF6 cu acţionare motorizată 24Vcc şi CLP,
indicatoare prezenţă tensiune cu contacte auxiliare, rezistenţă de încălzire anticondens,
integrabilă în SAD;
- trei celule de medie tensiune, de transformator, de interior, simplu sistem de
bare, extensibile, independente, cu izolaţia barelor în aer şi echipamentul de comutaţie în SF6, 24
kV, 630A, 16kA(1s), echipate cu separator de sarcină în SF6 cu acţionare motorizată 24Vcc şi
CLP, siguranţe fuzibile, indicatoare prezenţă tensiune cu contacte auxiliare, rezistenţă de
încălzire anticondens;
- în cabina trafo 1,2 si 3 se va monta câte un transformator de putere în ulei, 800 kVA,
20/0,4 kV, cu pierderi reduse
- se va realiza 60 m de LE 20 kV între trafo-urile de putere şi celulele trafo, cu cablu
A2XS(FL)2Y 3x1x150/25
7.) Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general
An
INV – Lei (cu TVA)
C+M – Lei (cu TVA)
Lucrări pe tarif de racordare
429.618,56
116.360,58
Lucrări pe tarif beneficiar
470.322,51
108.667,23
TOTAL investitie
899.941,07
225.027,81

Lucrările încadrate în tarif de racordare se vor derula prin intermediul SDEE Alba.
8.) Durata de realizare
Luna 1
1

2

Luna 2
3

4

1

2

Luna 3
3

4

1

2

Executie PTh +DEE
Aprovizionare
echipamente
Montaj celule MT in
camera special
Montare trafo de
putere
Parametrizare relee
celule
Montare LE 20kV intre
cel. 20kV si trafo
Verificare priza de
pamant
Parametrizari
echipamente
Receptie, PIF

Durata de realizare a investiţiei este de 3 luni

Întocmit:
S.C. ALBACO EXIM S.R.L.
ing. Cornel BARBAT

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

3

4

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 246 din 10 decembrie 2019

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
„REPARAȚIE CAPITALĂ - POST TRAFO SPITAL” (MEDIE TENSIUNE)
LA SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA, B-DUL REVOLUTIEI 1989, NR. 23, JUDEȚUL ALBA

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Reparație capitală - Post Trafo Spital” (medie
tensiune);
2. Elaborator documentaţie: S.C. ALBACO EXIM S.R.L. Alba Iulia
3. Beneficiarul obiectivului: Spitalului Județean de Urgență Alba
4. Amplasamentul obiectivului:
- județul Alba, municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr. 23;
5. Indicatori tehnico - economici:
- valoarea totală a investiţiei este de 899.941,07 lei, cu TVA inclus, din care valoarea
C+M este de 225.027,81 lei, cu TVA inclus, compusă din:
- lucrări pe tarif de racordare - 429.618,56, cu TVA inclus, din care valoarea
C+M este de 116.360,58 lei, cu TVA inclus;
- lucrări pe tarif beneficiar - 470.322,51 , cu TVA inclus, din care valoarea
C+M este de 108.667,23 lei, cu TVA inclus.
- durata de realizare a obiectivului de investiții este de 3 luni.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 27361/10 decembrie 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
la obiectivul de investiții „Reparație Capitală - Post Trafo Spital” (medie tensiune)
la Spitalul Județean de Urgență Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de investiții „Reparație capitală - Post Trafo Spital” (medie tensiune), în vederea
continuării prestării serviciilor de proiectare, respectiv elaborarea proiectului tehnic de execuție.
II. Descrierea situaţiei actuale
Clădirea postului de transformare a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia este din anul
1973 cu un Aviz Tehnic de Racordare (ATR) de 400kVA. Aceste instalații sunt într-o stare de
degradare avansată existând riscul de producere a mai multor tipuri de incidente care să ducă la
pierderea alimentării cu energie electrică și chiar la accidentarea personalului operativ.
Având în vedere că echipamentele de comutație aferente celulelor de medie tensiune sunt
cu durata de viață depașită și într-o stare avansată de degradare, acționarea acestora prezinta un
pericol pentru personalul operativ. Totodată acționarea se face cu dificultate, existând cazuri în
care echipamentele nu își îndeplinesc corect funcția (întrerupatorul nu execută comanda de
conectare/deconectare, cuțitele separatoarelelor nu închid/deschid corect calea de curent etc.)
fiind necesare anumite reparații/ajustări/reefectuarea manevrei la fața locului.
Modelul învechit al celulelor nu asigură o exploatare ușoară a acestora, lipsind
componente prezente uzual la celulele noi cum ar fi: indicator prezență tensiune, indicator stare
operativă echipamente (schema sinoptică), indicator valori curenți-tensiune pe 20 kV.
Deasemenea în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică cauzat de defecțiunea
unui echipament, înlocuirea anumitor componente se face cu mare dificultate și cu necesitatea
realizării unor adaptări întrucât componentele originale nu se mai produc.
Un alt argument pentru modernizarea echipamentelor de medie tensiune este și modul de
măsurare a energiei electrice consumate. În prezent aceasta se face pe joasă tensiune prin grup de
măsură în montaj semidirect, iar pierderile în transformatoarele de tensiune sunt calculate în baza
unui algoritm și nu măsurate. Prin modernizarea celulelor se va face și trecerea la măsura pe
medie tensiune care va măsura exact atât energia consumată de echipamentele din spital cât și
pierderile în transformatoare.
O altă observație ar fi că în compartimentul tabloului de medie tensiune se aud sunete
generate de descărcări electrice care pot duce oricând la un defect, producând implicit alte avarii
în aval și oprirea furnizării de energie electrică spre spital. Descărcările sunt generate de izolația
învechită a echipamentelor aferente celulelor.
Proiectul tratează doar partea de medie tensiune și parțial partea de joasă tensiune,
modernizarea tabloului de joasă tensiune 0.4 kV nefăcând obiectul acestui proiect.
Racordarea la RED se va realiza în conformitate cu Legea 123/2012 a energiei electrice și
a gazelor naturale, Ordin 59/2013 privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes
public şi Ordin 128/2008 - ANRE - pentru aprobarea Codului Tehnic al Rețelelor Electrice de
Distribuție Revizia I.
III. Reglementări anterioare
Nu există

IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art . 173 alin. 3 lit. f și art. 174 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul județului Alba, valoarea totală a
investiției, conform devizului general elaborat de proiectant, fiind de 899.941,07 lei, cu TVA
inclus.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
- consultări cu beneficiarul proiectului - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia - în
vederea întocmirii Proiectului de hotărâre.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 246 din 10 decembrie 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. 2736310 decembrie 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia dezvoltare şi bugete
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și
managementul unităților de cultură
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții
„Reparație Capitală - Post Trafo Spital” (medie tensiune)
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a
şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 12 decembrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 246/10 decembrie 2019 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație Capitală - Post Trafo Spital” (medie
tensiune);
- descrierea investiției „Reparație Capitală - Post Trafo Spital” (medie tensiune) - anexa
nr. 1;
- indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparație Capitală - Post
Trafo Spital” (medie tensiune) - anexa nr. 2.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 91/12 aprilie 2019 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale
din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se
încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale,
pentru anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2019;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și
completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 91/12 aprilie 2019 pentru
aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei
corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în
anul 2019, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru
finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2019, cu
modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare:
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 91/12 aprilie 2019 pentru
aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei
corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în
anul 2019, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru
finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2019, cu
modificările și completările ulterioare;
- solicitările unităţilor administrativ-teritoriale din Județul Alba.
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;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 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. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 91/12 aprilie 2019 pentru
aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei
corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în
anul 2019, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru
finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2019, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează, urmând a avea următorul
cuprins:
„Art. 2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a
sumei de 14.640 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru finanţarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei
hotărâri, care înlocuiește anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 91/12 aprilie
2019 ”.

Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 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,
șefului Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Unităților Administrativ Teritoriale
nominalizate şi direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 247
Alba Iulia, 10 decembrie 2019
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr. 27402/10 decembrie 2019
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 91/12 aprilie 2019 pentru aprobarea repartizării pe
unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din
impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene și comunale, pentru anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare
Expunere de motive
Prin Legea bugetului de stat pe anul 2019, în anexa 6, Judeţului Alba i-au fost alocate
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene și comunale, prin Hotărârea nr. 91/12 aprilie 2019 Consiliul Județean Alba a aprobat
repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata
pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pe anul 2019, iar prin
Hotărârea nr. 203 din 26 septembrie 2019 Consiliul Judeţean Alba a aprobat modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 91/12 aprilie 2019;
Urmare a evaluării solicitărilor unităţilor administrativ–teritoriale din Judeţul Alba, a
analizei stadiului fizic și valoric al lucrărilor, precum şi a lungimii drumurilor comunale
reflectată prin numărul de kilometri de drumuri comunale care parcurg traseul fiecărei unități
administrativ-teritoriale, din sumele repartizate pe unităţi administrativ–teritoriale din Județul
Alba, se impune redistribuirea sumei de 1.850,00 mii lei, potrivit anexei la prezentul proiect de
hotărâre.
Bugetul local al Județului Alba, urmare a acestei redistribuiri, se va diminua cu suma de
1.177,00 mii lei.
Descrierea situației actuale
Prin Hotărârea nr. 91 din 12 aprilie 2019 Consiliul Judeţean Alba a aprobat repartizarea
pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din
impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene și comunale pentru anul 2019, iar prin Hotărârea nr. 203 din 26 septembrie 2019
Consiliul Judeţean Alba a aprobat modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 91/12 aprilie 2019, cu modificările şi completările ulterioare.
Baza legală
 art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019.
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. 247 din 10 decembrie 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. 27404/10 decembrie 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. 91/12 aprilie 2019 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale
din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se
încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale,
pentru anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
care va avea loc în data de 12 decembrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 247/10 decembrie 2019 şi are ataşat
referatul de aprobare pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr. 91/12 aprilie 2019 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat
a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru
anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE
Nr. 27434/10 decembrie 2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 91/12 aprilie 2019 pentru aprobarea repartizării pe unităţi
administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din
impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene și comunale, pentru anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare

Conform anexei nr. 6 la Legea nr. 5/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, Judeţului
Alba i-au fost repartizate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale, în sumă de 14.640 mii lei.
Prin anexa 2 la Hotărârea nr. 91 din 12 aprilie 2019 Consiliul Județean Alba a repartizat
pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pe anul 2019 în
cuantum de 14.640 mii lei, anexă care ulterior a fost modificată prin Hotărârea nr. 203 din 26
septembrie 2019.
Consiliul Județean Alba acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate autorităților
administrației publice locale, orășenești și comunale pentru construirea, întreținerea și
modernizarea drumurilor publice comunale.
Având în vedere solicitările ordonatorilor principali de credite ai unităților administrativ
teritoriale din Județul Alba, analiza stadiului fizic și valoric al lucrărilor și în funcție de lungimea
drumurilor aflate în administrarea consiliilor locale, viabilitatea şi starea tehnică a acestora, se
propune redistribuirea sumei de 1.850,00 mii lei, din sumele repartizate prin HCJ nr. 91/12
aprilie 2019, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare în conformitate cu
prevederile legale a sumelor repartizate.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 247 din 10 decembrie 2019.
DIRECTOR EXECUTIV
Marian Florin AITAI

Anexa
la Proiectul de hotărâre al Consiliului Județean Alba
nr. 247 din 10 decembrie2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

REPARTIZAREA
pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2019
mii lei
Nr.
crt.

Unitatea administrativ -teritorială

Sume aprobate
2019

Infl: +/-

Sume propuse
2019

0

A

1

2

3=1+2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

TOTAL, din care:
Municipiul Alba Iulia
Municipiul Blaj
Oraș Abrud
Oraș Câmpeni
Oraș Teiuș
Oraș Zlatna
Comuna Albac
Comuna Arieșeni
Comuna Avram Iancu
Comuna Blandiana
Comuna Bucium
Comuna Câlnic
Comuna Cenade
Comuna Cergău
Comuna Cetatea de Baltă
Comuna Ciugud
Comuna Ciuruleasa
Comuna Crăciunelu de Jos
Comuna Cricău
Comuna Daia Română
Comuna Doștat
Comuna Gârda de Sus
Comuna Hopârta
Comuna Lupșa
Comuna Meteș
Comuna Mihalț
Comuna Ocoliș
Comuna Ohaba
Comuna Poiana Vadului
Comuna Râmeţ
Comuna Roșia de Secaș
Comuna Săliștea
Comuna Sâncel
Comuna Săsciori
Comuna Sântimbru
Comuna Scărișoara
Comuna Sohodol
Comuna Șona
Comuna Stremț
Comuna Șugag
Comuna Unirea
Comuna Vadu Moților
Comuna Valea Lungă
Județul Alba
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

14.640,00
0,00
900,00
125,00
152,00
175,00
0,00
500,00
152,00
970,00
250,00
175,00
150,00
400,00
440,00
200,00
1.000,00
162,00
0,00
300,00
500,00
200,00
450,00
450,00
75,00
300,00
1.100,00
200,00
150,00
175,00
164,00
151,00
500,00
400,00
100,00
250,00
200,00
250,00
570,00
164,00
200,00
200,00
200,00
400,00
1.240,00

0,00
400,00
400,00
12,50
12,50
12,50
450,00
-173,00
12,50

12,50
60,00
60,00

12,50

-200,00

12,50
50,00
12,50
12,50
12,50
12,50
-300,00
100,00

50,00
130,00
12,50

-1.177,00

14.640,00
400,00
1.300,00
137,50
164,50
187,50
450,00
327,00
164,50
970,00
250,00
187,50
210,00
400,00
500,00
200,00
1.000,00
174,50
0,00
300,00
500,00
0,00
450,00
450,00
87,50
300,00
1.150,00
200,00
162,50
187,50
176,50
163,50
200,00
500,00
100,00
250,00
200,00
300,00
700,00
176,50
200,00
200,00
200,00
400,00
63,00

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

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 şedinţă „ordinarăˮ în luna decembrie 2019;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea
bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba si a bugetelor instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean 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, cu modificările şi completările
ulterioare.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
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;
- O.U.G. nr. 71/2019 cu privire la rectificarea bugetului 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 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 570.594,63 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
353.438,90 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 190.879,66 mii lei.
(3) Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2019, se
stabileşte în sumă de 162.559,24 mii lei”.
3. 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 265.496,74 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 226.756,37 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 38.740,37 mii
lei”.
4. Alineatele 1 şi 3 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 46.695,60 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
(3) Cotizaţiile Judeţului Alba pe anul 2019, actualizate se stabilesc conform
anexei nr. 5„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri.
5. 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”.
6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 7. Cheltuielile rectificate pentru Centrul Militar al Judeţului Alba pe anul 2019, se
stabilesc în sumă de 501,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a
prezentei hotărâri”.
7. Alineatul 1 şi anexele nr. 9 „a” respectiv nr. 9 „c” de la alineatul 2 al articolului 9,
se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 9. (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Învăţământ”, pe anul 2019, se
stabilesc în sumă de 11.242,26 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
(2) Repartizarea este următoarea:
 Cheltuielile, rectificate pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba, suma de
1.368,79 mii lei, conform anexei nr. 9„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri.
 Învățământ special integrat în învățământul de masă, precum şi finanțarea drepturilor
copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, suma de
788,47 mii lei, conform anexei nr. 9„c” - 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 27.311,15 mii lei, repartizată pentru:
 Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia
24.011,80 mii lei
 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
3.038,35 mii lei

Proiect „Extindere şi dotare Unitate de Primiri Urgenţe a Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”
261,00 mii lei”
9. Alineatele 1 şi 3 ale articolului 11 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 11. (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.
(3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative, pe anul 2019, rectificat
pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, potrivit anexei nr. 10„a” - parte
integrantă a prezentei hotărâri”.
10. 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 83.408,26 mii lei, în structura
prevăzută în anexele nr. 13„aˮ și nr. 13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”.
11. Alineatul 1 şi anexa nr. 16 a de la alineatul 2 al 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”.

12. 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 225.090,63 mii lei, în structura prevăzută în
anexa nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
13. 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 15.994,37 mii lei, în structura prevăzută în anexa
nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
14. Alineatul 1 al 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”.
15. 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.
(3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Teatrului de Păpuşi
„Prichindel” Alba Iulia pe anul 2019, rectificat potrivit anexei nr. 25„a” - parte integrantă a
prezentei hotărâri”.
16. Alineatul 1 al 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 7.166,00 mii lei, în structura prevăzută în
anexa nr. 26 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
17. Alineatul 1 al articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, rectificat pentru
Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.404,00 mii lei, în
structura prevăzută în anexa nr. 27 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
18. 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”.
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.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 248
Alba Iulia, 10 decembrie 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. 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. 27415/10 decembrie 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:
- O.U.G. nr. 71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019.
- prevederile art. 6 alin 12 din Legea nr. 50/2019 bugetului de stat pe anul 2019 conform
căruia sumele din impozitul pe venit încasate suplimentar în anul 2019 la bugetul de stat se
alocă unităţilor administrativ teritoriale în aceleasi cote şi se cuprind în bugete prin rectificare
bugetară locală.
- prevederile Proiectului de hotărâre nr. 244/6 decembrie 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 IV al anului 2019.
- Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea art 2 al HCJ 91/2019 pentru
aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a sumei corespunzatoare cotei
de7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pe anul 2019, precum şi
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2019, conform caruia se vor repartiza pe
unităţi administrativ teritoriale sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea
drumurilor comunale concomitent cu diminuarea sumele alocate Judeţului Alba pentru
finanţarea drumurilor judeţene.
- Nota privind aprobarea Anexei pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap a
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu dizabilităţi
prin care se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Alba diminuarea transferurilor
pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (dobânzi şi transport) în anul
2019;
De asemenea se vor rearanja prevederile bugetare la partea de venituri în sensul majorării
respectiv diminuarii la unele categorii de venituri, urmare a analizei executiei bugetare din luna
decembrie 2019.
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, cele menţionate 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 Centrul Militar al Judeţului Alba,
bugetului pentru activitatea „Sănătate”, bugetului pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
Alba Iulia, bugetului pentru Învățământ special integrat în învățământul de masă, bugetului
Bibliotecii Judetene Alba Iulia, bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, bugetului pentru activitatea „Transporturi”, 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, Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare
Mediu Alba şi implicit a bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba,
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
230,00 mii lei iar la partea de cheltuieli cu suma de 230 mii lei, 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 2.241,95 mii lei.
Descrierea situației actuale
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 92 din 12 aprilie 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 iunie 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 iulie 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 august 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.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 228 din 24 octombrie 2019 a fost aprobată
rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului
fondurilor externe nerambursabile 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 Codul
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;
- O.U.G. nr. 71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;
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. 248 din 10 decembrie 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. 27417/10 decembrie 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 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 11 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
care va avea loc în data de 12 decembrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 248/10 decembrie 2019 şi are ataşat
referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al
Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba si a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Dezvoltare Bugete
Nr. 27431/10.12.2019

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 cu rectificarile ulterioare 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.
În anul 2019 prin derogare de la prevederile art.32 si 33 din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat
a se încasa la bugetul de stat se repartizează la bugetul judeţelor o cotă de 15% (alocări directe),
o cotă de 60% municipiilor, oraşelor şi comunelor şi o cotă de 17,5% pentru echilibrarea
bugetelor locale. Având în vedere prevederile art.6 alin 12 din Legea bugetului de stat pe anul
2019 conform căruia „sumele din impozitul pe venit încasate suplimentar în anul 2019 la
bugetul de stat se alocă unităţilor administrativ teritoriale {….} şi se cuprind în bugetele locale
prin rectificare bugetară locală”, precum si execuţia la data 06.12.2019 se vor suplimenta :
 sumele încasate din cota defalcată din impozitul pe venit(alocari directe) peste
nivelul celui prognozat cu suma de 1.232,00 mii lei, cod indicator 04.02.01 „cote
defalcate din impozitul pe venit”.
 sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale peste nivelul celui prognozat( cota de 17,5%) cu suma de 830,00
mii lei, cod indicator 04.02.04 „sume alocate cote defalcate din impozitul pe venit
pt echilibrarea bugetelor locale”.
Având în vedere prevederile Proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea art
2 al HCJ 91/2019 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a sumei
corespunzatoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pe
anul 2019, precum şi repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2019, se diminueaza
sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea drumurilor judeţene cu suma de
1.177,00 mii lei, cod indicator 11.02.05 “Sume defalcate din tva pentru drumuri ”;
Prin Nota privind aprobarea Anexei pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap
a Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu
dizabilităţi, se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protectia Copilului Alba
diminuarea cu suma de 307,00 mii lei a transferurilor pentru finanţarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap (dobânzi şi transport) în anul 2019, sens in care se vor diminua
transferurile pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (dobânzi şi transport)
în anul 2019, cod indicator 42.02.21 „Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu
handicap”.
Prin adresa nr.9084/4.11.2019 a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Alba şi având în
vedere analiza execuţiei din luna decembrie 2019, se vor diminua sumele alocate prin transfer
din bugetul Ministerului Sănătăţii destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitale cu
suma de 23,00 mii lei
De asemenea având în vedere analiza execuţiei bugetare se vor rearanja unele prevederi
bugetare la partea de venituri, în sensul majorării acestora, unde sumele încasate depăşesc pe
cele prognozate: la cod indicator 30.02.05 ”Venituri din chirii şi concesiuni”, cod indicator
36.02.06 „taxa salvamont”, cod indicator 36.02.50 „Alte venituri”, si sensul diminuarii la alte
categorii de venituri: cod indicator 16.02 „taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării
bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi”, influenţa fiind de -785,00 mii lei.
Urmare a celor menţionate mai sus la partea de venituri Bugetul local al Judeţului Alba se
rectifică în sensul diminuării cu suma de 230,00 mii lei.

Bugetul local al Judeţului Alba se rectifică la partea de cheltuieli în sensul diminuării în
acelaşi cuantum ca şi la partea de venituri, având în vedere cele menţionate mai sus precum şi :
 prevederile proiectului de hotărâre nr. 244/06 decembrie 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 IV al anului 2019,
 fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba
respectiv nota de fundamentare nr.27103/06.12.2019 a Serviciului Administrativ, nota de
fundamentare nr.26993/05.12.2019 a Biroului resurse umane, nota de fundamentare nr.
27273/2019 a Biroului turism, nota de fundamentare nr.27177/09.12.2019 a Serviciului
programe, lucrări, întreţinere drumuri, şi ale ordonatorilor terţiari de credite respectiv: nota
de fundamentare nr.647/2019 a Serviciului Public Judetean Salvamont Salvaspeo, nota de
fundamentare nr.2347/2019 a Centrului Scolar de Educatie Incluziva Alba Iulia, nota de
fundamentare nr.25190/2019 a Bibliotecii Judetene Lucian Blaga Alba Iulia, nota de
fundamentare nr. 15284/09.12.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, nota de fundamentare nr.21626/09.12.2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia, nota de fundamentare nr.3424/09.12.2019 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud,
nota de fundamentare nr.2037/09.12.2019 a Teatrului de Păpuşi Prichindel Alba Iulia, nota
de fundamentare nr.4983/06.12.2019 Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, nota de
fundamentare nr.3972/05.12.2019 a Centrului de Cultura Augustin Bena Alba Iulia şi nota de
fundamentare nr.415/2019 a Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba,
şi reevaluarea necesarului pentru buna funcţionare a activităţii până la finele anului ca
urmare a analizei execuţiei bugetare din luna decembrie, toate acestea determinând rectificarea
unor capitole de cheltuieli bugetare, prin diminuarea creditelor bugetare şi alocarea altor
capitole, rearanjarea unor prevederi bugetare în cadrul aceluiaşi capitol, si se reflecta la
urmatoarele capitole bugetare: cap. 51.02 „Autorităţi executive”, cap 54.02 “Alte servicii publice
generale” , 60.02 „Aparare”, cap. 65.02 „Învăţământ”, cap 66.00 „Sanatate”, cap 67.00 „
Cultură, recreere şi religie”, cap.68.02 „Asistenţă socială”, cap. 84.02 „Transporturi”, cap. 87
„Alte actiuni economice”.
La elaborarea prezentei rectificări a bugeului local al Judeţului Alba s-au avut în vedere şi
prevederile art.21 alineatul 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.71/2019 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, conform cărora „Economiile înregistrate la finanţarea
unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor .... pot fi utilizate pentru finanţarea celorlalte
categorii de cheltuieli care, potrivit legii se finanţează din acceaşi sursă, fără a afecta finanţarea
celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată”.
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 in sensul
diminuarii cu suma de 2.241,95 mii lei ca urmare a notelor de fundamentare ale Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalului de Pneumoftizilogie Aiud, Teatrului de Păpuşi
„Prichindel” Alba Iulia, ale Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, ale Centrului de Cultura
“Augustin Bena” Alba Iulia şi ale Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba .
Rectificarea vizează la partea de venituri următoarele:
 suplimentarea/ diminuarea veniturilor proprii (Centrul de Cultură Augustin Bena Alba
Iulia, Teatrul de Păpuşi Prichindel Alba Iulia, Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi
Ecologizare Mediu Alba )
 suplimentarea/diminuarea transferurilor din bugetul local pentru finanţarea
cheltuielilor curente şi de capital (Teatrul de Păpuşi Prichindel Alba Iulia, Directia
Judeteana de Dezinsectie si Ecologizare Mediu Alba)
 diminuarea sumelor aferente anului 2019 alocate prin transfer din bugetul
Ministerului Sanatatii destinate cheltuielilor de natura investitiilor pentru Spitalul
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud.
 diminuarea veniturilor din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate
(Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud)
 diminuarea veniturilor din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică sume
alocate de la bugetul de stat (Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia)
 diminuarea veniturilor din contractele încheiate cu instituţiile de medicină legală
(Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia)

 suplimentarea veniturilor din valorificarea unor bunuri deoarece conform prevederilor
legale acestea se cuprind in buget prin rectificareca dupa incasare (Spitalul Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia);
 Suplimentarea/diminuarea subventiilor din FNSUASS pentru acoperirea creşterilor
salariale (Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia)
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.
De asemenea, se propune rectificarea programului de investiții pe anul 2019 pentru cap.
66.10. „Sănătate”.
Totodată, se propune rectificarea programului de activităţi pe anul 2019 pentru Biblioteca
Judeţeană Lucian Blaga şi Teatrul de Păpuşi Prichindel Alba Iulia.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 248 din 10 decembrie 2019.

Director executiv,
Marian Florin Aitai

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/28
iunie 2019 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba,
a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor
Urbanistice Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa “ordinară” din luna decembrie 2019;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/28 iunie 2019 pentru aprobarea
repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de
stat, pentru elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a
Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/28 iunie 2019 pentru aprobarea
repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de
stat, pentru elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a
Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019;
- Actului adițional nr. 1 la Contractul de finanţare nr. 68223/17.05.2019/
12078/12.06.2019 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și
Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Alba, pentru Programul privind elaborarea și/sau
actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor și a regulamentelor locale de
urbanism;
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;
- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 34 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
- H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/28
iunie 2019 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a
subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice
Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019, conform
anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete și Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba 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,
Unităților administrativ teritoriale nominalizate; Direcţiei juridică şi administraţie publică,
Direcţiei dezvoltare şi bugete și Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 249
Alba Iulia, 10 decembrie 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 27443/10 decembrie 2019

REFERAT DE APROBARE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/28 iunie
2019 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a
subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice
Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019

Expunere de motive
Planurile Urbanistice Generale sunt documentaţii complexe care se întocmesc pentru
întregul teritoriu intravilan al localităţilor în corelare cu teritoriul administrativ al acestora şi
reglementează utilizarea terenurilor şi condiţiile de ocupare a acestora cu construcţii, inclusiv
infrastructuri, amenajări şi plantaţii, constituindu-se în suportul pentru realizarea programelor de
dezvoltare a localităţilor.
Regulamentele Locale de Urbanism întăresc şi detaliază prevederile planurilor urbanistice
generale referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor şi de amplasare, dimensionare şi
realizare a construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor, constituindu-se în instrumentul de bază al
realizării disciplinei în construcţii.
În acest scop, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita
alocaţiilor aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, repartizează și comunică consiliilor
judeţene plafoanele aprobate pentru elaborarea și/sau actualizarea Planurilor Urbanistice
Generale ale localităţilor și a Regulamentelor Locale de Urbanism aferente.
Pentru anul 2019, Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Alba a încheiat cu
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Contractul de finanţare nr.
68223/17.05.2019/12078/12.06.2019, pentru Programul privind elaborarea și/sau actualizarea
planurilor urbanistice generale ale localităţilor și a regulamentelor locale de urbanism.
În luna noiembrie 2019 a fost semnat Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr.
68223/17.05.2019/12078/12.06.2019, în baza art. 9 alin. 9.1 din contract, conform caruia se
modifică Anexa la contractul de finanțare în sensul suplimentării sumelor alocate Județului
Alba, pentru Programul privind elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale
localităţilor și a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2019.
Descrierea situației actuale
Prin Hotărârea nr. 142/28 iunie 2019 Consiliul Judeţean Alba a aprobat repartizarea pe
unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru
elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a
Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019.






Baza legală
art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019.
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare;
H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată,
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. 249 din 10 decembrie 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. 27444/10 decembrie 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 Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/28
iunie 2019 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba,
a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor
Urbanistice Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
care va avea loc în data de 12 decembrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 249/10 decembrie 2019 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/28 iunie 2019 pentru aprobarea repartizării pe
unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru
elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a
Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019;
- Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanţare nr. 68223/17.05.2019/
12078/12.06.2019 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și
Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Alba, pentru Programul privind elaborarea și/sau
actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor și a regulamentelor locale de
urbanism.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 27449/10 decembrie 2019
Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 142/28 iunie 2019 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale
din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru elaborarea şi/sau actualizarea
Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe
anul 2019
Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul unitar de norme tehnice şi juridice
care sta la baza elaborării planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice, precum şi
a regulamentelor locale de urbanism.
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea
Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în continuare MDRAP,
analizează, repartizează şi comunică consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului
Bucureşti plafoanele aprobate anual şi trimestrial pentru fiecare consiliu local pentru elaborarea
şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism
aferente.
Ca urmare, Judeţul Alba a încheiat în data de 12 iunie 2019 cu Ministerul Dezvoltării
Regionale
și
Administrației
Publice,
contractul
de
finanţare
nr.
68223/17.05.2019/12078/12.06.2019 pentru Programul privind elaborarea și/sau actualizarea
planurilor urbanistice generale ale localităţilor și a regulamentelor locale de urbanism conform
căruia valoarea finanțării acordate este de 690.987,00 lei.
În luna noiembrie 2019 a fost semnat actul adițional nr. 1 la contractul de finanțare
menționat anterior, înregistrat la Consiliul Judetean Alba sub nr. 26286/29.11.2019, conform
căruia în baza art.9, alin.9.1 din contract, se modifică Anexa la contractul de finanțare, în sensul
suplimentării valorii finanțării acordate Județului Alba cu suma de 83.763 lei.
Având în vedere cele menționate, suma totală alocată Județului Alba pe anul 2019,
pentru Programul privind elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale
localităţilor si a regulamentelor locale de urbanism, este de 774.750,00 lei, repartizată pe unităţi
administrativ teritoriale conform anexei la prezentul proiect de hotarare.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 249 din 10 decembrie 2019 .
DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contractului de Asistență pentru Proiectul: „Reabilitarea și extinderea
sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba, 2014-2020”
implementat de către Societatea Comercială „APA CTTA” S.A. Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea și semnarea
Contractului de Asistentă pentru proiectul: „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă
uzată în Județul Alba, 2014 -2020” implementat de către Societatea Comercială „APA CTTA”
S.A. Alba;
- adresa nr. 8504/5 decembrie 2019 a Societății Comerciale „APA CTTA” S.A. Alba,
privind aprobarea și semnarea Contractului de Asistentă pentru proiect, înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 26865/5 decembrie 2019;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 2 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 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 Contractul de Asistenţă pentru Proiectul: „Reabilitarea și extinderea
sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba, 2014 -2020” implementat de către Societatea
Comercială „APA CTTA” S.A. Alba, anexă a contractului de înprumut semnat de societate cu
Banca Europeană de Investiții - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel, să
semneze Contractul de Asistentă pentru proiectul: „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă
și apă uzată în Județul Alba, 2014 -2020” implementat de către Societatea Comercială „APA
CTTA” S.A. Alba.
Art. 3. 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, Societății
Comerciale „APA CTTA” S.A. Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției
dezvoltare și bugete și Serviciului dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
Înregistrat cu nr. 250
Alba Iulia, 10 decembrie 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. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 27446/10 decembrie 2019
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asistență pentru Proiectul:
„Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba, 2014-2020”
implementat de către Societatea Comercială „APA CTTA” S.A. Alba
Expunere de motive
Societatea Comercială „APA CTTA” S.A. Alba este persoana juridică, înființată ca
societate pe acțiuni, având acţionari UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi UAT- uri
reprezentate prin Consiliile locale din municipii şi oraşe ale judeţului Alba (Alba Iulia, Abrud,
Aiud, Baia de Arieş, Blaj, Cîmpeni, Cugir, Teiuş, Zlatna, Ocna Mureş,Sebeș).
Obiectul de activitate al Societății este operarea serviciilor de alimentare cu apă și
canalizare a cărui gestiune îi este delegată, conform Contractului de Delegare. Societatea își
desfășoară activitatea pentru autoritățile locale, care i-au delegat prin Asociația ”APA ALBA”
gestiunea serviciului de alimentare apă și canalizare. Domeniul principal de activitate este:
Captarea, tratarea și distribuția apei, cod CAEN 3600.
Descrierea situației actuale
S.C. „APA CTTA” S.A. Alba implementează Proiectul „Reabilitarea și extinderea
sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020” cu o valoare de 114.079.588 euro
conform Contract de finantare nr.116/31.08.2017.
Prin adresa nr. 8504/05 decembrie 2019 înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 26865/05 decembrie 2019, S.C. „APA CTTA” S.A. Alba, arată că Banca Europenă
de Investiții solicită Hotărârea Consiliului Județean Alba privind aprobarea și semnarea unui
Contract de Asistență pentru proiect, anexă a Contractului de împrumut nr.86885/20.02.2019
semnat de către S.C. „APA CTTA” S.A. Alba cu Banca Europeană de Investiții, pentru partea sa
de cofinanțare a proiectului menționat.
Baza legală
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 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. 250 din 10 decembrie 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. 27447/10 decembrie 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 Contractului de Asistență pentru Proiectul: „Reabilitarea și extinderea
sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba, 2014-2020”
implementat de către Societatea Comercială „APA CTTA” S.A. Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
care va avea loc în data de 12 decembrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 250/10 decembrie 2019 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea și semnarea
Contractului de Asistentă pentru proiectul: „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă
uzată în Județul Alba, 2014 -2020” implementat de către Societatea Comercială „APA CTTA”
S.A. Alba;
- adresa nr. 8504/5 decembrie 2019 a Societății Comerciale „APA CTTA” S.A. Alba,
privind aprobarea și semnarea Contractului de Asistentă pentru proiect, înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 26865/5 decembrie 2019.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU
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PREZENTUL CONTRACT DE ASISTENȚĂ
PENTRU PROIECT („Contractul") este încheiat în
data de [•] decembrie 2019 de către:

THIS PROJECT SUPPORT AGREEMENT (the
"Agreement") is dated [•] December 2019 and made
between:

(1)

JUDEȚUL ALBA, județ situat, organizat și
funcționând legal conform legilor din România,
înregistrat în Alba-Iulia, Str. I.I.C. Brătianu nr.1,
jud. Alba, reprezentat de Președintele Consiliului
Județean Alba;

(1)

ALBA COUNTY, a county located, organized
and duly functioning in accordance with the laws
of Romania, registered at Alba-Iulia, I.I.C.
Brătianu street, no.1, Alba County, represented
by the President of the county council;

(2)

MUNICIPIUL ALBA-IULIA, localitate situată,
organizată și funcționând legal conform legilor
din România, înregistrat în Alba-Iulia, Calea
Motilor nr. 5A, jud. Alba, reprezentat de Primar;
și

(2)

ALBA-IULIA
MUNICIPALITY,
a
municipality located, organized and duly
functioning in accordance with the laws of
Romania; registered at Alba-Iulia, Calea Motilor
street, no.5A, Alba County, represented by the
Mayor; and

(3)

MUNICIPIUL BLAJ, localitate situată,
organizată și funcționând legal conform legilor
din România, înregistrat în Blaj, P-ța. 1848 nr.
16, jud. Alba, reprezentat de Primar;

(3)

BLAJ MUNICIPALITY, a municipality
located, organized and duly functioning in
accordance with the laws of Romania, registered
at Blaj, Piata 1848 St, no. 16, Alba County,
represented by the Mayor;

(denumite individual
„Sponsorii")
(4)

„Sponsorul"

și

împreună

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII, cu
sediul social situat în 100 bd. Konrad Adenauer,
Luxemburg, L-2950 Luxemburg, (în continuare
„Banca“)

(each hereinafter referred to individually
"Sponsor" and, collectively, as the "Sponsors")
(4)

as

a

EUROPEAN INVESTMENT BANK, having
its seat at 100 blvd Konrad Adenauer,
Luxembourg, L-2950 Luxembourg, (hereinafter
the “Bank“)

(Sponsorii și Banca denumiți individual „Partea”,
împreună „Părțile”)

(the Sponsors and the Bank, each being “Party”,
collectively the “Parties”)

AVÂND ÎN VEDERE CĂ

WHEREAS

(A)

Potrivit unui contract de împrumut din data de 20
februarie 2019 („Contractul de Finanțare”)
încheiat de Bancă și APA CTTA S.A., societate
pe acțiuni legal înființată conform legilor din
România, înregistrată în Alba Iulia, Str. Vasile
Goldiş nr. 3, jud. Alba (în continuare
„Debitorul”), Banca a acceptat să-i împrumute
Debitorului o sumă în limita a 12.000.000 EURO,
cu respectarea termenilor și condițiilor din
prezentul contract („Creditul”);

(A)

Pursuant to a loan agreement dated 20 February
2019 (the “Finance Contract”) concluded
between the Bank and SC APA CTTA S.A., a
joint-stock company duly incorporated under the
laws of Romania, registered at Alba Iulia, Vasile
Goldiş street no. 3, Alba County (hereinafter the
“Borrower”), the Bank agreed, subject to the
terms and conditions contained therein, to lend to
the Borrower an amount of up to 12,000,000
EUR (the “Credit”);

(B)

Sponsorii dețin, împreună, o poziție de control
asupra Debitorului și dețin un pachet majoritar de
acțiuni în capitalul social al Debitorului;

(B)

The Sponsors are, collectively, in a position of
control over the Borrower and hold the majority
shares in the share capital of the Borrower;

(C)

Sponsorii sunt, printre alții, membri ai Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară și, acționând prin
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, sunt
părți la Contractul de Delegare a Gestiunii;

(C)

The Sponsors, among others, are members of the
Inter-Community Development Association and,
acting
through
the
Inter-Community
Development Association, are parties to the
Delegated Management Contract;

(D)

Finanțarea acordată Debitorului de către Bancă în
temeiul Contractului de Finanțare este destinată

(D)

The financing granted by the Bank to the
Borrower under the Finance Contract is dedicated
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să sprijine Proiectul și furnizării serviciilor
publice de apă și canalizare care au fost
încredințate de Sponsori Debitorului;
(E)

Având în vedere încheierea de către Bancă a
Contractului de Finanțare și pentru a determina
Banca să facă plăți din Credit, Sponsorii au
convenit să încheie acest Contract pentru a
susține Creditul și să-și asume alte obligații
prevăzute în continuare.

to support the Project and the provisions of the
public water and sewage services which have
been entrusted by the Sponsors to the Borrower;
(E)

Given that the Bank have entered into the
Finance Contract and in order to induce the Bank
to make disbursements of the Credit, the
Sponsors have agreed to enter into this
Agreement in order to support the Credit and to
undertake other obligations hereinafter contained,

PRIN URMARE, PĂRȚILE CONVIN după cum
urmează:

NOW THEREFORE, IT IS AGREED as follows:

1.

DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

1.

DEFINITION AND CONSTRUCTION

1.1

Modificări ale Contractului

1.1

Amended agreements

Referirile din prezentul Contract la Contractul de
Finanțare și la Documentele de Finanțare vor fi
interpretate ca referiri la Contractul de Finanțare și la
Documentele de Finanțare, așa cum acestea pot fi
modificate, completate sau schimbate în orice alt mod, la
anumite intervale de timp.

References herein to the Finance Contract and Finance
Documents shall be construed as references to the
Finance Contract and Finance Documents as the same
may be amended or supplemented or varied in any other
way from time to time.

1.2

1.2

Interpretare

Construction

(a)

În acest Contract, orice referire la „lege"
înseamnă o referire la orice lege
aplicabilă și la orice tratat, constituție,
statut,
legislație,
decret,
act,
reglementare,
rezoluție,
hotărâre
judecătorească sau orice altă măsură
legislativă sau administrativă din orice
jurisdicție care are putere de lege sau a
cărei respectare este conformă cu
practica
generală
din
jurisdicția
respectivă.

(a)

In this Agreement, any reference to
"law" means any applicable law and any
treaty, constitution, statute, legislation,
decree, act, regulation, resolution, court
order or any other legislative or
administrative
measure
in
any
jurisdiction which has the force of law or
whose observance is in accordance with
the general practice of that jurisdiction.

(b)

Orice referire la o prevedere legală va fi
interpretată ca o referire la prevederea
respectivă astfel cum aceasta poate fi
modificată, prelungită, readoptată sau
înlocuită la un moment dat și include
orice legislație secundară și orice
interpretare judiciară sau administrativă
imperativă a prevederii respective.

(b)

Any reference to a legal provision shall
be construed as a reference to that
provision as may be amended, extended,
re-adopted, or replaced at a given time
and include any subsidiary legislation
and any mandatory judicial or
administrative interpretation thereof.

(c)

În acest Contract, termenii care
desemnează singularul vor include și
pluralul și invers.

(c)

In this Agreement, words importing the
singular number shall include the plural
and vice versa.

(d)

În acest Contract, termenul „control”
înseamnă puterea directă sau indirectă de
a conduce sau direcționa conducerea și
politicile unei entități, fie prin deținerea
de participație cu drept de vot, fie prin
contract sau într-un alt mod.

(d)

In this Agreement, "control" means the
direct or indirect power to manage or
direct the management and policies of an
entity, whether through the ownership of
voting capital, by contract or otherwise.

(e)

În scopul acestui Contract, orice referire

(e)

For the purposes of this Agreement, any
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la o „persoană" include orice persoană
fizică sau juridică, corporație, societate,
agenție guvernamentală, autoritate locală
sau centrală, stat sau agenție a unui stat
sau orice asociație, trust sau asociere (cu
sau fără personalitate juridică) și
referirile la o „persoană" includ
succesorii legali și cesionarii agreați.
(f)

1.3

reference to a "person" includes any
natural
or
legal
person,
firm,
corporation, company, government
agency, local or central authority, state
or agency of a State or any association,
trust or partnership (whether or not it has
legal personality) and references to a
"person" also include legal successors
and accepted transferees.

În acest Contract, „inclusiv" și „include"
sunt considerate a fi urmate de expresia
„fără a se limita la" deși nu se prevede
astfel.

Anumiți termeni definiți

(f)

1.3

In this Agreement, "including" and
"includes" are considered to be followed
by the phrase "without being limited to"
even though not so stated.

Certain defined terms

În prezentul Contract, cu excepția cazurilor în care se
specifică sau se impune în alt mod de context, termenii
următori vor avea următoarele înțelesuri:

In this Agreement, unless otherwise stated or otherwise
required by the context hereof, the following terms have
the following meanings:

„Aprobări” înseamnă orice aprobare, autorizație, acord,
decizie, licență, exceptare, depunere de documente,
autentificare sau înregistrare.

“Authorisations” means an authorisation, permit,
consent, approval, resolution, licence, exemption, filing,
notarisation or registration.

„Asociația de Dezvoltare Intercomunitară” înseamnă
asociația de dezvoltare intercomunitară pentru furnizarea
de servicii de apă și canalizare „APA ALBA” înființată
în anul 2003 și înscrisă în registrul Asociațiilor și
Fundațiilor de la Judecătoria Alba Iulia sub nr.
612/14.07.2003.

“Inter-Community Development Association” means
the inter-community development association for water
and sewage service provision „APA ALBA” set up in
2003 and registered with the Associations and
Foundations Registry held by the Alba Iulia court of first
instance under no. 612/14.07.2003.

„Caz de Schimbare a Controlului” are semnificația
atribuită în clauza 4.3.A (3) (Schimbarea controlului)
din Contractul de Finanțare.

“Change of Control Event” has the meaning provided
in clause 4.3.A(3) (Change of Control) of the Finance
Contract.

„Contractul de Delegare a Gestiunii“ înseamnă
contractul de concesiune încheiat de Debitor în calitate
de concesionar și Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară în calitate de concedent în data de 1
august 2008, modificat ulterior prin Actele Adiționale
1/2010, 2/2011, 3/2016 si 4/2019.

“Delegated Management Contract“ means the
concession agreement entered into by the Borrower in its
capacity as concessionaire and the Inter-Community
Development Association as concession grantor on 1
August 2008, as subsequently amended through the
Additional Acts 1/2010, 2/2011, 3/2016 and 4/2019.

„Contractul de Ipotecă asupra Contului DSRA”
înseamnă contractul de ipotecă din data de 11 octombrie
2019, având o formă și un conținut satisfăcătoare pentru
Bancă prin care se constituie o ipotecă asupra contului
pentru serviciul datoriei Debitorului, pentru garantarea
obligațiilor acestuia din urmă în baza Contractului de
Finanțare, precum și modificările acestuia.

“DSRA Mortgage Agreement” means the mortgage
agreement dated 11 October 2019 in form and substance
satisfactory to the Bank creating a mortgage over the
debt service reserve account of the Borrower, securing
the obligations of the latter under the Finance Contract,
as well as the amendments of the mortgage agreement.

„Datorie” înseamnă principalul restant, împreună cu
orice dobândă acumulată, taxe, costuri și cheltuieli
precum și toate celelalte sume acumulate și restante în
baza Contractului de Finanțare și a Contractului de
Ipotecă asupra Contului DSRA.

“Indebtedness” means the outstanding principal
amount, together with any accrued interest, fees, costs
and expenses, and all other amounts accrued and
outstanding under the Finance Contract and the DSRA
Mortgage Agreement.

„Documentele de Finanțare” înseamnă fiecare și
oricare dintre Contractul de Finanțare, Contractul de
Ipotecă asupra Contului DSRA și acest Contract.

“Finance Documents” means each and any of the
Finance Contract, the DSRA Mortgage Agreement and
this Agreement.

„Filială” înseamnă cu privire la o societate („Prima

“Subsidiary” means in relation to a company (the “First
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Societate”) orice societate în raport cu care Prima
Societate are capacitatea de a determina sau influența
semnificativ, în mod direct sau indirect, politica
financiară și operațională sau deciziile societare, inclusiv
prin: (i) deținerea, în mod direct sau indirect, a minimum
40% (patruzeci la sută) din drepturile de vot în cadrul
societății, cu condiția ca nicio persoană să nu dețină
direct sau indirect mai multe drepturi de vot; (ii)
deținerea, în mod direct sau indirect, a majorității
drepturilor de vot în cadrul adunării asociaților
societății; (iii) deținerea prerogativei, în calitate de
asociat, de a desemna sau revoca majoritatea membrilor
organelor de conducere, administrare sau supraveghere.

Company”) any company with respect to which the First
Company holds the capacity to substantially determine
or influence, directly or indirectly, the financial and
operational policy or the corporate decisions, including
by (i) directly or indirectly holding at least 40% (forty
per cent.) of the voting rights in the company, provided
that no other person holds directly or indirectly more
voting rights; (ii) directly or indirectly holding the
majority of votes in the company’s shareholders’
meeting; (iii) enjoying the prerogative, in its capacity as
shareholder, to appoint or to revoke the majority of the
members of the management, direction or surveillance
bodies.

„Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare”
înseamnă fondul reglementat de Ordonanța Guvernului
198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea
Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru
proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor
publice care beneficiază de asistență financiară
nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

“Maintenance, Replacement and Development
Fund” means the fund regulated by the Government
Ordinance 198/2005 regarding the set-up, crediting and
utilisation of the fund for maintenance, replacement and
development (fondul de întreținere, înlocuire și
dezvoltare) for development projects of public service
infrastructure which benefit of non-reimbursable
assistance from the European Union.

„Grupul” înseamnă Debitorul și Filialele acestuia.

“Group” means the Borrower and its Subsidiaries.

„Proiect”
înseamnă
programul
de
investiții
”Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă
uzată în județul Alba”, inclus în Programul Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020, și care are ca scop,
printre altele, să îmbunătățească condițiile de mediu în
România și să asigure că România va respecta
Directivele UE pentru Tratamentul Apelor Uzate Urbane
(91/271/EEC) și Apei Potabile (98/83/EC).

“Project”
means
the
investment
program
“Rehabilitation and Extension of the water supply and
sanitation services in Alba County” which is included in
the Operational Programme Large Infrastructure during
the 2014-2020 programming period (Romanian
Programul Operational Infrastructura Mare - POIM)
and which is intended among others, to improve
environmental conditions in Romania and to ensure that
Romania achieves compliance with the EU Directives
for Urban Waste Water Treatment (91/271/EEC) and
Drinking Water (98/83/EC).

„Sarcină” înseamnă o ipotecă, sarcină, gaj, privilegiu,
cesiune, ipotecare sau altă garanție reală prin care se
garantează o obligație a unei persoane sau orice alt acord
sau aranjament cu efect similar.

“Encumbrance” means a mortgage, charge, pledge,
lien, assignment, hypothecation, or other security
interest securing any obligation of any person or any
other agreement or arrangement having a similar effect.

„Schimbare Negativă Semnificativă" înseamnă cu
privire la Debitor, Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară sau Sponsori, după caz, orice eveniment
sau modificare a situației sale, comparativ cu situația de
la data Contractului de Finanțare care, în opinia Băncii,
are un efect negativ semnificativ asupra:

"Material Adverse Change" means in relation to the
Borrower,
the
Inter-Community
Development
Association or the Sponsors, as applicable, any event or
change of its condition, as compared with its condition
at the date of the Finance Contract which, in the opinion
of the Bank, has a material adverse effect on:

(a)

capacității Debitorului sau a Sponsorilor
de a-și îndeplini obligațiile în baza (i)
Contractului
de
Finanțare,
(ii)
Contractului de Ipotecă asupra Contului
DSRA sau a (iii) Contractului de Asistență
pentru Proiect, după caz;

(a)

the ability of the Borrower or the
Sponsors to perform their obligations
under (i) the Finance Contract, (ii) the
DSRA Mortgage Agreement or (iii) the
Project
Support
Agreement,
as
applicable;

(b)

activitatea, operațiunile, proprietatea,
situația (financiară sau de altă natură) sau
perspectiva Debitorului sau a Grupului în
întregime; sau

(b)

the business, operations, property,
condition (financial or otherwise) or
prospects of the Borrower or the Group
as a whole; or

(c)

caracterul valabil sau executoriu ori

(d)

the validity or enforceability of, or the
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eficiența, rangul sau valoarea oricărei
garanții constituite în favoarea Băncii sau
ale drepturilor ori măsurilor reparatorii ale
Băncii în baza Contractului de Finanțare
sau a Contractului de Ipotecă asupra
Contului DSRA.

effectiveness or ranking of, or the value
of any security granted to the Bank, or
the rights or remedies of the Bank under
the Finance Contract or the DSRA
Mortgage Agreement.

„Zi Lucrătoare” înseamnă o zi (cu excepția zilelor de
sâmbătă sau duminică) în care băncile au program de
lucru în Luxemburg și România.

“Business Day” means a day (other than a Saturday or
Sunday) on which the Bank and commercial banks are
open for general business in Luxembourg and Romania.

2.

2.

DECLARAȚII ȘI GARANȚII
Fiecare dintre Sponsori declară și garantează
Băncii următoarele:

2.1

2.2

Statut

Each of the Sponsors hereby represents and
warrants to the Bank as follows:
2.1

Status

(a)

Este organizat în mod legal și
funcționează conform legilor din
România.

(a)

it is legally-organized and functioning in
accordance with the laws of Romania.

(b)

Debitorul este o societate pe acțiuni,
legal înființată, în stare de solvabilitate,
care funcționează în mod valabil
conform legilor din România; are toate
Aprobările relevante pentru desfășurarea
activității conform obiectului de
activitate și Contractului de Delegare a
Gestiunii și pentru implementarea
Proiectului.

(b)

the Borrower is a joint-stock company,
duly incorporated, in good standing and
validly existing under the laws of
Romania;
it
has
all
relevant
Authorizations to carry out its business
according to its object of activity and the
Delegated Management Contract and to
implement the Project.

(c)

Debitorul a fost desemnat în mod legal
ca operator regional al sistemelor de apă
și apă uzată și operează cu respectarea
tuturor prevederilor legale relevante.

(c)

the Borrower has been lawfully
designated as a regional operator for
water and sewage services and it
operates in compliance with all relevant
laws.

Dreptul de proprietate

2.2

La data acestui Contract, Sponsorii dețin
împreună 90,936% din capitalul social al
Debitorului.
2.3

REPRESENTATIONS AND
WARRANTIES

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și
Contractul de Delegare a Gestiunii

Ownership
At the date of this Agreement, the Sponsors hold
together 90,936% percent in the share capital of
the Borrower.

2.3

Inter-Community Development Association
and the Delegated Management Contract

(a)

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
a fost înființată în mod valabil și
operează conform legislației aplicabile
din România și fiecare Sponsor este
membru al acesteia.

(a)

The Inter-Community Development
Association
has
been
validly
incorporated and operates in accordance
with applicable Romanian law and each
of the Sponsor is a member thereof.

(b)

Sponsorii, acționând prin Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară, sunt părți la
Contractul de Delegare a Gestiunii, care
a fost atribuit Debitorului de Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară cu

(b)

The Sponsors, acting through the InterCommunity Development Association,
are parties to the Delegated Management
Contract which was awarded to the
Borrower by the Inter-Community
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respectarea
deplină
a
legislației
aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita
la (i) Legea nr. 51/2006 privind
serviciile comunitare de utilități publice,
cu modificările și completările ulterioare
și (ii) Legea nr. 241/2006 privind
serviciul de alimentare cu apă și de
canalizare,
cu
modificările
și
completările ulterioare. Condițiile legale
pentru atribuirea directă a Contractului
de Delegare a Gestiunii Debitorului au
fost îndeplinite cumulativ la data
încheierii Contractului de Delegare a
Gestiunii.

2.4

2.5

Development Association in full
compliance with applicable Romanian
law, including, but not limited to (i) Law
no. 51/2006 on local public services, as
amended and supplemented and (ii) Law
no. 241/2006 on the provision of water
and sanitation services, as amended and
completed. The legal conditions for the
direct award of the Delegated
Management Contract to the Borrower
were cumulatively fulfilled at the date of
conclusion
of
the
Delegated
Management Contract.

(c)

Fiecare Sponsor și Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară a luat toate
măsurile și a obținut toate aprobările
administrative interne necesare, a
obținut toate aprobările relevante și a
îndeplinit
toate
formalitățile
corespunzătoare pentru a autoriza
Contractul de Delegare a Gestiunii.

(c)

Each Sponsor and the Inter-Community
Development Association have taken all
necessary
internal
administrative
measures,
obtained
all
relevant
approvals and fulfilled all relevant
formalities to authorize the Delegated
Management Contract.

(d)

Contractul de Delegare a Gestiunii este
legal, valabil, obligatoriu și poate fi pus
în executare în conformitate cu termenii
săi.

(d)

The Delegated Management Contract is
legal, valid, binding and enforceable
according to its terms.

Atribuții și autoritate

2.4

Power and authority

(a)

Are autoritatea de a încheia, executa și
preda acest Contract și a luat toate
măsurile necesare pentru a autoriza
încheierea, executarea și predarea
acestui Contract și a tranzacției
prevăzute în prezentul Contract.

(a)

It has the power to enter into, perform
and deliver, and has taken all necessary
actions to authorise its entry into,
performance and delivery of this
Agreement
and
the
transaction
contemplated by this Agreement;

(b)

Nicio limită a atribuțiilor sale nu va fi
depășită în urma încheierii acestui
Contract.

(b)

No limit on its powers will be exceeded
as a result of conclusion of this
Agreement.

Aprobări în legătură cu acest Contract

2.5

Authorisations related to this Agreement

(a)

Toate Aprobările care sunt necesare
pentru a putea încheia în mod legal,
exercita drepturile și îndeplini obligațiile
care-i revin prin acest Contract au fost
obținute sau efectuate și produc efecte
depline.

(a)

All Authorisations required to enable it
lawfully to enter into, exercise its rights
and comply with its obligations under
this Agreement have been obtained or
effected and are in full force and effect;

(b)

Toate măsurile administrative interne
necesare pentru autorizarea încheierii și
executării acestui Contract, toate
notificările, certificările, formalitățile și
alte documente referitoare la această
tranzacție au fost încheiate în mod legal
și toate aprobările necesare pentru ca
fiecare Sponsor să îndeplinească
prevederile acestui Contract și să-și
îndeplinească obligațiile din prezentul au
fost obținute.

(b)

All necessary internal administrative
measures to authorize the conclusion and
performance of this Agreement, all
notifications, certificates, formalities and
other documents relating to this
transaction have been legally concluded
and all authorizations required for each
Sponsor to comply with the provisions
of this Agreement and the performance
of its obligations under this Agreement
have been granted.
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2.6

Obligație valabilă și angajantă

2.6

Acest Contract constituie obligațiile sale legale,
valabile și obligatorii, putând fi pus in executare
împotriva Sponsorilor în conformitate cu
prevederile sale.
2.7

2.8

Absența conflictelor

This Agreement constitutes its legal, valid and
binding obligations, enforceable against the
Sponsors in accordance with its terms.
2.7

The entry into and performance by it of the
obligations under this Agreement do not and will
not conflict with:

(a)

nicio lege sau reglementare aplicabilă
acestuia;

(a)

any law or regulation applicable to it;

(b)

documentele sale constitutive sau orice
alte documente care reglementează
organizarea și funcționarea sa; sau

(b)

its
constitutional
documents
or
memorandum or any other document
governing
its
organization
and
functioning; or

(c)

orice acord, angajament sau înscris
angajant pentru acesta sau care privește
oricare dintre bunurile sale, și nu
constituie un caz de neexecutare sau de
încetare (indiferent cum ar fi descris) a
vreunui astfel de acord, angajament sau
înscris.

(c)

any
agreement,
commitment
or
instrument binding upon it or any of its
assets or constitute a default or
termination event (however described)
under any such agreement, commitment
or instrument.

Absența altor formalități

2.8

Litigii

2.9

Ajutor de stat
(a)

Nici acest contract, nici Contractul de
Delegare a Gestiunii nu constituie ajutor

No filling
For the legality, validity, enforceability and
admissibility as evidence of this Agreement, this
Agreement or any document in connection
therewith shall not be registered, filed or
recorded with any authority in any relevant
jurisdiction and no stamp duty, registration or
other similar fee is paid in connection with this
Agreement.

După cunoștințele și convingerile sale (în urma
unor investigații atente și adecvate), nu a fost
inițiat sau nu este iminent niciun litigiu (inclusiv,
dar fără a se limita la, nicio procedură de
executare),
procedură
arbitrală
sau
administrativă ori investigație în fața niciunei
instanțe de judecată, organ sau agenție sau
autoritate arbitrală, care, dacă ar fi soluționat(ă)
în defavoarea sa, ar putea constitui, în mod
rezonabil, o Schimbare Negativă Semnificativă
sau ar putea să producă în alt mod un impact
negativ semnificativ asupra situației financiare a
oricărui Sponsor.
2.10

Non-conflict with other obligations

Încheierea și executarea de către acesta a
prezentului Contract și a obligațiilor asumate
prin acest Contract nu intră și nu vor intra în
conflict cu:

Pentru caracterul legal, valabil, executoriu și
admisibil ca probă al acestui Contract, prezentul
Contract sau orice document cu privire la acesta
nu necesită a fi înregistrat, depus sau înscris la
nicio autoritate din nicio jurisdicție relevantă și
nicio taxă de timbru, taxă de înregistrare sau altă
taxă similară nu trebuie plătită cu privire la acest
Contract.
2.9

Binding Obligation

Litigation
To the best of its knowledge and belief (after
making careful and due enquiry), no litigation
(including, without limitation, any enforcement
proceedings), arbitration or administrative
proceedings or investigations of, or before, any
court, arbitral body or agency or authority,
which if adversely determined are reasonably
likely to have a Material Adverse Change or
would otherwise have as result a material
negative impact over the financial situation of
any Sponsor, have been started or (to the best of
its knowledge (having made due and careful
enquiry)) threatened against it.

2.10

State Aid
(a)

Neither this Agreement
Delegated
Management

nor the
Contract
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de
stat
conform
reglementărilor
europene relevante și nu este necesară
nicio notificare și/sau aprobare din
partea Comisiei Europene;
(b)

2.11

qualifies as State aid under the relevant
European regulations and no notification
and / or approval by the European
Commission is required;

În cazul în care există orice dubii privind
aplicarea vreunei prevederi (inclusiv, dar
fără limitare la, plățile efectuate de
Sponsor în favoarea Debitorului în baza
sau în legătură cu acest Contract) din
acest Contract și/sau Contractul de
Delegare a Gestiunii în sensul că aceasta
ar putea fi interpretată ca ajutor de stat în
baza normelor europene relevante,
Sponsorii vor notifica de îndată Banca în
scris cu privire la acest fapt, vor iniția
procedura de notificare a ajutorului de
stat către Comisia Europeană și vor
obține aprobarea Comisiei Europene
înainte
de
aplicarea
prevederii
respective.

Documente de Finanțare

(b)

2.11

Sponsorii au analizat și au cunoștință deplină cu
privire la toate prevederile Documentelor de
Finanțare.
2.12

Absența imunității

Repetarea declarațiilor

2.12

OBLIGAȚII DE A FACE
În temeiul încheierii Contractului de Finanțare și
a tragerilor care urmează să fie efectuate din
Credit, Sponsorii se angajează prin prezentul
Contract ca, atât timp cât există sume datorate
sau plătibile în baza sau în legătură cu
Documentele de Finanțare, să respecte
următoarele angajamente:

No immunity
Each Sponsor states that this Agreement is a
commercial agreement and it has no immunity as
regards procedural acts, legal actions or
proceedings concerning itself or any of its assets
(save for those assets which are part of the
public domain as defined by the applicable
laws).

2.13

Declarațiile prevăzute în această Clauză sunt: (i)
considerate a fi date de fiecare Sponsor la data
acestui Contract; și (ii) considerate a fi repetate
(prin raportare la faptele și circumstanțele
existente la momentul respectiv) la fiecare dată a
Acceptării Tragerii, la Data Tragerii și la fiecare
Dată a Plății (după cum acești termeni sunt
definiți în Contractul de Finanțare). Sponsorii
trebuie să comunice cu Debitorul pentru a se
asigura că sunt informați în prealabil în legătură
cu datele sus-menționate.

3.

Finance Documents
The Sponsors reviewed and have full knowledge
of the provisions of the Finance Documents.

Fiecare Sponsor declară că acest Contract este
un contract comercial și că nu are nicio imunitate
în ce privește actele procedurale, acțiunile
juridice sau procedurile în ceea ce îl privește pe
el sau pe oricare dintre bunurile sale (cu excepția
bunurilor care aparțin domeniului public, așa
cum este definit prin legislația aplicabila).
2.13

If there is any doubt on the
implementation of any provision
(including, but not limited to, payments
made by the Sponsor towards the
Borrower under or in connection with
this Agreement) of this Agreement and /
or Delegated Management Contract that
it might be construed as a State aid
measure under the relevant European
regulations, the Sponsors will promptly
notify the Bank in writing of this fact
and initiate the procedure for notification
of the measure to the European
Commission and obtain authorization
from the European Commission prior to
the implementation of that provision.

Repetition
The representations set out in this Clause are: (i)
deemed to be made by each Sponsor on the date
of this Agreement; and (ii) deemed to be
repeated (by reference to the facts and
circumstances then existing) on the date of each
Disbursement Acceptance, Disbursement Date
and on each Payment Date (as such terms are
defined in the Finance Contract). The Sponsors
shall communicate with the Borrower to ensure
they are informed in advance as regards the
above-mentioned dates.

3.

POSITIVE UNDERTAKINGS
In consideration of entering into the Finance
Contract and the disbursements to be granted out
of the Credit, the Sponsors hereby undertake, for
as long as there are any due or payable amounts
under or in connection with the Finance
Documents, to observe the
following
undertakings:
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3.1

Respectarea de către Debitor a Documentelor
de Finanțare și a Contractului de Delegare a
Gestiunii

3.1

Compliance of the Borrower with the Finance
Documents and the Delegated Management
Contract

Sponsorii vor lua și vor asigura luarea tuturor
măsurilor necesare sau recomandabile pentru a
sprijini și determina Debitorul să îndeplinească
toate obligațiile sale în temeiul sau în legătură cu
Documentele de Finanțare, Contractul de
Delegare a Gestiune și documentația referitoare
la Proiect, inclusiv (fără limitare la):

The Sponsors shall take or cause to be taken all
actions necessary or advisable to support and
determine the Borrower to fulfill any and all of
its obligations under or in connection with the
Finance Documents, the Delegated Management
Contract and the documentation concerning the
Project, including (without limitation):

(a)

să ia sau să determine luarea tuturor
deciziilor (inclusiv cele prevăzute pentru
organele
societare
relevante
ale
Debitorului în temeiul documentelor
corporative ale Debitorului și conform
legilor aplicabile) pentru a asigura
implementarea adecvată a Proiectului,
executarea Documentelor de Finanțare și
a Contractului de Delegare de Gestiunii
și respectarea de către Debitor a tuturor
obligațiilor care îi revin în temeiul sau în
legătură cu contractele respective;

(a)

to take or cause to be taken all decisions
(including those required in the relevant
corporate bodies of the Borrower
pursuant to the Borrower’s constitutional
documents and the applicable laws) to
ensure the proper implementation of the
Project, the performance of the Finance
Documents and of the Delegated
Management
Contract
and
the
compliance of the Borrower with all its
obligations under or in connection with
the respective agreements;

(b)

oricând o Aprobare este necesară pentru
ca Debitorul să-și
îndeplinească
obligația din Documentele de Finanțare,
Contractul de Delegare a Gestiunii sau
cu privire la implementarea Proiectului,
Sponsorii vor acorda sau modifica, după
caz, în condițiile legii, orice Aprobare,
în cel mai scurt timp posibil, dar în orice
caz, până la data la care legea impune ca
acea Aprobare să fie în vigoare;

(b)

whenever there is an Authorisation
necessary for the Borrower to fulfill its
obligation
under
the
Finance
Documents, the Delegated Management
Contract or in connection with the
Project’s implementation, the Sponsors
will grant or amend, as the case may be,
in accordance with the law, any
Authorisation, in the shortest timeframe
possible, but in any case, until the date
the respective Authorisation is required
by law to be in full force and effect;

(c)

oricând este necesară o Aprobare emisă
de o autoritate publică, instituție sau de
orice altă entitate publică sau privată,
pentru ca Debitorul să-și îndeplinească
obligațiile, Sponsorii vor depune toate
eforturile pentru a determina, asista și
sprijini Debitorul în legătură cu
obținerea, modificarea sau înlocuirea
Aprobării respective în cel mai scurt
timp posibil, dar în orice caz până la
data la care legea impune ca acea
Aprobare să fie în vigoare;

(c)

whenever, in order for the Borrower to
fulfill its obligations, an Authorisation is
necessary to be issued by a public
authority, institution or any other public
or private entity, the Sponsors will, on a
best effort basis, determine, assist and
support the Borrower to obtain, amend
or replace such Authorization in the
shortest timeframe possible, but, in any
case, until the date the respective
Authorization is required by law to be in
full force and effect;

(d)

să își exercite autoritatea, drepturile și
controlul cu privire la orice entitate
deținută sau controlată, în mod direct
sau indirect, și/sau orice entitate care
acționează în numele sau în beneficiul
Sponsorilor (inclusiv al Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară), pentru a
împiedica entitățile respective să ia vreo
măsură care este de natură să producă o
Schimbare Negativă Semnificativă sau
care vor determina Debitorul să-și

(d)

to exercise their authority, rights and
control with respect to any entity owned
or controlled, directly or indirectly,
and/or any entity acting on behalf or in
the benefit of the Sponsors (including
the Inter-Community Development
Association), in order to prevent such
entities to take any action which is
reasonably likely to have a Material
Adverse Change or which will determine
the Borrower to breach any obligation
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încalce vreo obligație în temeiul sau în
legătură cu Contractul de Finanțare,
Contractul de Delegare a Gestiunii sau
altă documentație referitoare la Proiect;

3.2

under or in connection with the Finance
Contract, the Delegated Management
Contract and other documentation
concerning the Project;

(e)

să asigure că orice entitate deținută sau
controlată, în mod direct sau indirect, de
Sponsori, și/sau o entitate care
acționează în numele sau în beneficiul
Sponsorilor (inclusiv al Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară) va plăti la
timp pentru serviciile prestate de Debitor
și își va îndeplini obligațiile care îi revin
prin Contractul de Delegare a Gestiunii
și prin alte documente referitoare la
Proiect; și

(e)

to ensure that any entity owned or
controlled, directly or indirectly, by the
Sponsors, and/or any entity acting on
behalf or in the benefit of the Sponsors
(including
the
Inter-Community
Development Association) will pay on a
timely manner for the services provided
by the Borrower and will perform their
obligations
under the
Delegated
Management Contract and other
documentation concerning the Project,
and

(f)

să ia toate deciziile și măsurile
corespunzătoare pentru a se asigura că
obligațiile de plată în temeiul
Contractului de Finanțare vor fi
respectate.

(f)

to take all relevant decisions and
measures to ensure that the payment
obligations under the Finance Contract
shall be observed.

Contractul de Delegare a Gestiunii

3.2

The Delegated Management Contract

Sponsorii:

The Sponsors:

(a)

vor
respecta
toate
prevederile
Contractului de Delegare a Gestiunii în
termenele stabilite, și vor lua toate
măsurile pe care sunt abilitați să le ia
pentru a asigura și/sau determina
respectarea, în termenele stabilite, a
prevederilor Contractului de Delegare a
Gestiunii de către Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară și de către
orice alte persoane relevante, inclusiv de
către orice membru al Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară, inclusiv
(dar fără limitare la) prevederile privind
plata oricăror sume scadente și exigibile
către Debitor în temeiul sau în legătură
cu Contractul de Delegare a Gestiunii;

(a)

shall comply and/or determine
compliance (and will take all steps
within its powers to determine the
Inter-Community
Development
Association and any other relevant
persons, including any member of the
Inter-Community
Development
Association to comply) with each and
all terms and conditions of the
Delegated Management Contract on a
timely manner, including (without
limitation) the payment of any
amounts due and payable towards the
Borrower under or in connection with
the Delegated Management Contract;

(b)

în măsura permisă de lege, vor lua sau
vor determina luarea tuturor acțiunilor
pe care sunt abilitați să le ia pentru a se
asigura si/sau determina că orice altă
autoritate publică, membru al Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară sau orice
alte persoane deținute sau controlate, în
mod direct sau indirect, de Sponsori se
vor abține de la inițierea oricărei acțiuni,
măsuri, proceduri sau decizii care poate
împiedica, agrava sau întârzia, în mod
direct
sau
indirect,
executarea
Contractului de Delegare a Gestiunii,
activitatea
Debitorului
sau
implementarea Proiectului;

(b)

to the extent permitted by law, shall
take and/or cause to be taken all
actions within its powers to determine
any other public authority which is
member of the Inter-Community
Development Association or any other
persons owned or controlled directly
or indirectly by the Sponsors to
refrain to initiate any action, measure,
procedure, or decision which might,
directly or indirectly, prevent,
aggravate or delay the performance of
the Delegated Management Contract,
the activity of the Borrower or the
implementation of the Project;

(c)

vor lua toate deciziile și măsurile

(c)

shall take all decisions and measures
12

necesare pentru a asigura, în orice
moment, efectele depline și rămânerea în
vigoare a Contractului de Delegare a
Gestiunii, că respectă cerințele din
Contractul de Finanțare și că Debitorul
își respectă obligațiile asumate porin
Contractul de Delegare a Gestiunii;
(d)

3.3

3.4

necessary to ensure at all times that
the Delegated Management Contract
will remain in full force and effect,
will
be
compliant
with the
requirements under the Finance
Contract and that the Borrower shall
observe its obligations under the
Delegated Management Contract;

nu vor cauza, permite sau determina
încălcarea vreunor obligații prevăzute în
temeiul sau în legătură cu Contractul de
Delegare a Gestiunii.

Valabilitatea
Contract

și

conformitatea

acestui

(d)

3.3

Validity and compliance of this Agreement

Sponsorii:

The Sponsors:

(a)

vor menține acest Contract în vigoare și
cu efecte depline;

(a)

shall maintain this Agreement in full
force and effect;

(b)

își vor îndeplini obligațiile și nu vor
cauza, permite sau determina nicio
încălcare a obligațiilor prevăzute în acest
Contract sau în legătură cu acesta; și

(b)

shall fulfil their obligations and shall not
cause or permit or determine a breach
under or in connection with this
Agreement; and

(c)

se vor asigura că, în orice moment în
care s-ar putea naște o obligație de plată
a Sponsorilor în temeiul sau în legătură
cu acest Contract sau cu Proiectul,
Sponsorii vor lua toate măsurile
corespunzătoare ca respectivele obligații
de plată să fie reflectate în bugetele
relevante în mod adecvat și la timp,
pentru a permite îndeplinirea cu
promptitudine a acelor obligații.

(c)

shall ensure that, whenever a payment
obligation of the Sponsors could arise
under or in connection with this
Agreement or the Project, the Sponsors
will take all relevant measures to have
the respective payment obligations
properly and timely reflected in the
relevant budgets to enable the fulfillment
of those obligations in a timely manner.

Contribuții către Fondul de întreținere,
înlocuire și dezvoltare

3.4

Sponsorii vor lua toate deciziile și măsurile
necesare pentru a se asigura că, în orice moment,
Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare
este finanțat în mod corespunzător, în
conformitate
cu
prevederile
Ordonanței
Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea,
alimentarea și utilizarea Fondului de Întreținere,
Înlocuire și Dezvoltare pentru proiectele de
dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice
care beneficiază de asistență financiară
nerambursabilă din partea Uniunii Europene și
cu alte legi relevante și că toate contribuțiile
corespunzătoare către fondul respectiv sunt
plătite în mod corespunzător și la timp.
3.5

shall not cause or permit or determine
a breach under or in connection with
the Delegated Management Contract.

Concordanță
Sponsorii se vor asigura, în măsura în care au
putere în acest sens, în conformitate cu legislația
din România, că:

Contributions to the Maintenance,
Replacement and Development Fund
The Sponsors will take all decisions and
measures necessary to ensure that, at any time,
the Maintenance, Replacement and Development
Fund is duly financed in accordance with the
provisions of the Government Ordinance no.
198/2005 regarding the establishment, supply
and utilization of the Maintenance, Replacement
and Development Fund for public service
infrastructure development projects benefiting
from non-reimbursable EU financial assistance
and other relevant laws and all relevant
contributions to the respective fund are duly and
timely made.

3.5

Consistency
The Sponsors, in so far as it is within their
power, will, in accordance with the Romanian
law ensure that:
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(a)

niciun act, regulament, act, decizie,
autorizație sau Aprobare adoptat(ă) de
Sponsori;

(a)

no act, regulation, deed, decision, permit
or Authorization enacted by the
Sponsors;

(b)

niciun act, regulament, act, decizie,
autorizație sau Aprobare a cărei/cărui
adoptare poate fi determinată de
Sponsori conform legii;

(b)

no act, regulation, deed, decision, permit
or Authorization whose enactment may
be controlled or influenced by the
Sponsors in accordance with the law;

(c)

documentele
Debitorului;

ale

(c)

the constitutive
Borrower;

(d)

nicio hotărâre emisă de organismele de
conducere ale Debitorului,

(d)

no resolution issued by executive bodies
of the Borrower,

constitutive

nu vor încălca prevederile din prezentul Contract
sau din Contractul de Finanțare și Sponsorii se
angajează prin prezentul Contract să modifice și
să asigure modificarea documentelor menționate
la punctele (a)-(d) de mai sus pentru a asigura
concordanța cu prevederile acestui Contract.
3.6

3.7

Strategia de tarifare

of

the

shall breach the terms and conditions of this
Agreement or of the Finance Contract and the
Sponsors hereby undertake, to amend or cause
the amendment of the documents mentioned
above in para (a) – (d) above in order to ensure
the consistency with this Agreement.
3.6

Tariff Strategy

(a)

Sponsorii se obligă prin prezentul să
adopte toate deciziile și măsurile
necesare sau oportune ori să determine
(în cea mai mare măsură posibilă)
adoptarea de asemenea decizii și măsuri,
pentru a asigura: (i) sprijinul și
implementarea
strategiei
tarifare
conform deciziei nr. 13/2016 a adunării
generale a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară (inclusă în Anexa F la
Contractul de Finanțare) și (ii) fixarea și
implementarea de strategii tarifare
viitoare în concordanță cu cerințele
Contractului de Finanțare și cu legislația
aplicabilă, inclusiv să susțină și să
sprijine Debitorul pentru a întreprinde
orice acțiuni necesare, corespunzătoare
sau oportune;

(a)

The Sponsors hereby undertake to take
all decisions and measures necessary or
advisable, or determine (to the
maximum extent possible) to be taken
such decisions and measures, including
to support and assist the Borrower to do
whatever is necessary, appropriate or
advisable, in order to ensure: (i) the
support and implementation of the tariff
strategy according to the decision
13/2016 of the general meeting of the
Inter-Community
Development
Association (included in Schedule F of
the Finance Contract), and (ii) the setting
and implementation of further tariff
strategies in accordance with the
requirements of the Finance Contract
and the applicable legislation;

(b)

Sponsorii vor lua toate deciziile și
măsurile necesare pentru a se asigura că
strategia tarifară este susținută în
totalitate și implementată și că nu este
afectată negativ, într-un mod care ar
avea efecte adverse asupra Proiectului
ori a îndeplinirii obligațiilor din
Contractul de Finanțare.

(b)

The Sponsors will take all necessary
decisions and measures to ensure that
the tariff strategy is fully supported and
implemented and it is not adversely
affected in a manner which would
negatively affect the Projector the
fulfilment of the obligations under the
Finance Contract.

Asistență pentru Proiect

3.7

Sponsorii vor acorda asistență Debitorului în
legătură cu implementarea Proiectului și vor
adopta toate deciziile și măsurile necesare pentru
a asigura folosirea sumelor obținute în baza
Creditului exclusiv în scopul Proiectului.
3.8

documents

Păstrarea acțiunilor

Project Support
The Sponsors will support the Borrower in the
performance of the Project and will take all
necessary decisions and measures to determine
that the proceeds provided under the Credit are
applied exclusively towards the Project.

3.8

Share Retention
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3.9

3.10

Până la rambursarea completă a Datoriei:

Until the Indebtedness has been paid in full:

(a)

Sponsorii nu vor iniția, realiza sau
permite intervenirea unui Caz de
Schimbare a Controlului;

(a)

The Sponsors shall not initiate or
perform or permit a Change of Control
Event;

(b)

Sponsorii își vor menține o detinere de
minim 90% din pachetul de acțiuni în
capitalul social al Debitorului și nu vor
iniția sau permite modificări care ar
conduce la reducerea participației
acestora în acționariatul Debitorului; și

(b)

The Sponsors shall maintain an
ownership of at least 90% in the share
capital of the Borrower and shall not
initiate or permit any changes which
would lead to the decrease of their
participation in the shareholding of the
Borrower; and

(c)

Sponsorii nu vor constitui sau permite
existența vreunor Sarcini asupra
acțiunilor și drepturilor deținute de
aceștia în raport cu Debitorul.

(c)

The Sponsors shall not create or permit
to exist any Encumbrance over the
shares and interests owned by them in
the Borrower.

Conducerea Debitorului

3.9

(a)

Sponsorii, în calitate de acționari
majoritari ai Debitorului, vor lua toate
deciziile și măsurile necesare pentru a se
asigura că administratorii și ceilalți
membri responsabili de conducerea
activității Debitorului întrunesc cerințele
de eficiență, cerințele tehnice și cele
profesionale.

(a)

The Sponsors, in their capacity as
majority shareholders of the Borrowers,
shall take all necessary decisions and
measures to ensure that the directors
(Romanian “administratorii”) and other
members
responsible
for
the
management of the Borrower meet
proper
efficiency,
technical
and
professional requirements.

(b)

Sponsorii vor lua toate deciziile și
măsurile necesare pentru a se asigura că
activitatea Debitorului este condusă în
mod
corespunzător,
eficient
și
profesionist, în conformitate cu toate
legile aplicabile, inclusiv, dar fără
limitare la, legile împotriva spălării
banilor, orice orientări și standarde
aplicabile privind bunele practici.

(b)

The Sponsors will take all necessary
decisions and measures to ensure that
the Borrower is duly, efficiently and in a
professional manner managed, in
accordance with any applicable laws,
including without limitation, those
concerning anti-money laundering, and
any applicable good practices guides and
standards.

Pari-Passu

3.10

Cu excepția cazului în care Banca agreează în alt
mod, Sponsorii declară și se obligă să ia toate
deciziile și măsurile necesare pentru ca toate
sumele datorate de Debitor Băncii conform
Contractului de Finanțare să aibă un rang de
prioritate cel puțin egal cu cel al oricărei
obligații, prezente sau viitoare, a Debitorului,
inclusiv orice obligație financiară neachitată a
Debitorului față de Sponsori, exceptând
obligațiile care au un statut privilegiat în baza
unei prevederi legale imperative.

4.

Management of the Borrower

OBLIGAȚII DE A NU FACE
În baza încheierii Contractului de Finanțare și
având în vedere tragerile care urmează să fie
efectuate din Credit, Sponsorii se angajează prin
prezentul, atât timp cât există orice sume

Pari-Passu
Unless otherwise agreed by the Bank, the
Sponsors state that and undertake to take all
necessary decisions and measures to ensure that
all amounts owed by the Borrower to the Bank
under the Finance Contract will have a payment
priority ranked at least equal to any obligation or
liability present or future of the Borrower,
including any unpaid and / or unpaid financial
liability of the Borrower owed to the Sponsors,
except for obligations having a preferential
status under an imperative legal provision.

4.

NEGATIVE UNDERTAKINGS
In consideration of entering into the Finance
Contract and the disbursements to be granted out
of the Credit, the Sponsors hereby undertake, for
as long as there are any due or payable amounts
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datorate sau plătibile în temeiul sau în legătură
cu Documentele de Finanțare, să respecte
următoarele angajamente:
4.1

Modificarea și încetarea Contractului de
Delegare a Gestiunii

under or in connection with the Finance
Documents, to observe following undertakings:
4.1

Amendments and Termination of the
Delegated Management Contract

(a)

Sponsorii nu vor decide sau permite
Debitorului să noveze, cesioneze sau
modifice
în
mod
semnificativ
prevederile Contractului de Delegare a
Gestiunii și nu vor permite novarea,
cesiunea sau modificarea Contractului
de Delegare a Gestiunii, cu excepția
cazului în care aceste măsuri sunt
prevăzute în Contractul de Finanțare.

(a)

the Sponsors shall not novate, assign or
amend in a material manner the
provisions
of
the
Delegated
Management Contract and shall not
permit the novation, assignment or
amendment
of
the
Delegated
Management Contract, except as
otherwise provided for in the Finance
Contract.

(b)

Sponsorii nu vor decide (și nu vor
permite Părților la Contractul de
Delegare a Gestiunii) să înceteze sau să
permită încetarea Contractului de
Delegare a Gestiunii într-un alt mod față
de cel prevăzut în clauzele specifice de
încetare și în legea aplicabilă.

(b)

The Sponsors shall not (and shall not
permit the Parties to the Delegated
Management Contract to) terminate or
permit the termination of the Delegated
Management Contract otherwise that in
accordance with its specific termination
clauses and the applicable law.

(c)

Dacă Contractul de Delegare a Gestiunii
este reziliat, din orice motiv, înainte de
îndeplinirea în mod complet și
irevocabil
a
tuturor
obligațiilor
Debitorului în temeiul sau în legătură cu
Documentele de Finanțare, Sponsorii se
obligă să ia toate măsurile și acțiunile, să
obțină toate Aprobările relevante și să
încheie orice documente necesare pentru
a asigura îndeplinirea de către Sponsori
a tuturor obligațiilor de plată ale
Debitorului în temeiul sau în legătură cu
Contractul de Finanțare, inclusiv să
obțină
toate
Aprobările
și
să
îndeplinească toate cerințele legale și
formalitățile cerute de legislația ce
guvernează datoria publică

(c)

If the Delegated Management Contract
is terminated for any reasons whatsoever
before the full and irrevocable discharge
of the Borrower’s obligations under or in
connection with the Finance Documents,
the Sponsors undertake to take all
measures and steps, obtain all relevant
Authorizations and conclude any
necessary documents in order for the
Sponsors to undertake the fulfilment of
all the payment obligations of the
Borrower under or in connection with
the Finance Contract, including the
obtaining of all Authorizations and
fulfilment of all legal requirements and
formalities according to the legislation
regulating public debt.

(d)

Dacă trebuie plătită o despăgubire către
Debitor cauzată de sau în legătură cu
încetarea Contractului de Delegare a
Gestiunii, Sponsorii trebuie să se asigure
că despăgubirea de plătit către Debitor
va include cel puțin: (i) totalul
principalului care trebuie rambursat de
către Debitor către Bancă în temeiul
Contractului de Finanțare, și (ii)
dobânda aferentă, comisioanele și alte
sume exigibile conform Contractului de
Finanțare, în vederea stingerii totale a
obligațiilor de plată către Bancă.
Sponsorii vor lua toate deciziile și
măsurile necesare pentru a se asigura că
Debitorul va direcționa și folosi suma
aferentă despăgubirii pentru a stinge
obligațiile sale către Banca întemeiate pe
Contractul de Finanțare sau va efectua

(d)

If indemnification is payable to the
Borrower due to or in connection with
the termination of the Delegated
Management Agreement, the Sponsors
shall ensure that the indemnification
payable to the Borrower shall include at
least: (i) the principal amount of the loan
to be repaid by the Borrower to the Bank
under the Finance Contract, and (ii) the
related interests, fees and other amounts
payable under the Finance Contract in
view of discharging in full the payment
obligations towards the Bank. The
Sponsors shall take all decisions and
measures necessary to ensure that the
Borrower shall direct and use the
amount of the indemnification to
discharge its obligations towards the
Bank under the Finance Contract or shall
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plata despăgubirii direct către Bancă în
numele Debitorului;
(e)

4.2

effect
the
payment
of
the
indemnification directly to the Bank on
behalf of the Borrower.

Fără a aduce atingere alin. (c) și (d) de
mai sus, cât timp obligațiile de plată în
temeiul Contractului de Finanțare nu
sunt rambursate în totalitate, Banca are
dreptul, dar nu și obligația, de a solicita
Sponsorilor să inițieze și să urmeze cu
diligență și promptitudine o procedură
(fie prin licitație publică, fie în orice alt
mod), astfel cum este permis sau
prevăzut de legile din România, pentru
selectarea unui nou furnizor de servicii
care să preia drepturile și obligațiile
Debitorului din Contractul de Delegare a
Gestiunii și Documentele de Finanțare.
Sponsorii vor respecta solicitările și
interesele Băncii și se vor asigura că
orice furnizor nou este satisfăcător
pentru Bancă, că noul furnizor va fi
obligat (față de Bancă) și că va trebui să
restituie Băncii sumele neachitate și
scadente conform Contractului de
Finanțare, iar această obligație va fi un
element și/sau o condiție a oricărui nou
contract de delegare, menționată ca atare
în procedurile de selecție.

Alte obligații

(e)

4.2

Without prejudice to para. (c) and (d)
above, as long as the payment
obligations under the Finance Contract
are not fully paid, the Bank is entitled
but not obliged to request the Sponsors
to initiate and follow diligently and
promptly a procedure (whether by public
auction or in any other way) as permitted
or provided by Romanian law, for the
selection of a new service provider to
take over the rights and obligations of
the Borrower under the Delegated
Management Contract and the Finance
Documents. The Sponsors shall observe
the Bank’s demands and interests and
shall ensure that any new service
provider is satisfactory to the Bank and
that it will be bound (towards the Bank)
and will be required to repay the unpaid
and due amounts to the Bank under the
Finance Contract and that such
obligation will be an element and / or
condition of any such new delegation
contract, and will be so mentioned in the
selection procedures.

Additional undertakings

Sponsorii:

The Sponsors shall not:

(a)

nu vor impune, în mod direct sau
indirect, nicio sarcină sau obligație
nerezonabilă pentru Debitor și nu vor
interveni
în
conducerea
și/sau
activitatea curentă a Debitorului
periclitând Proiectul, Contractul de
Delegare a Gestiunii sau Contractul de
Finanțare (Sponsorii se vor asigura că
nicio entitate deținută sau controlată de
aceștia nu va acționa în acest sens);

(a)

directly or indirectly, impose any
unreasonable burdens or obligations
towards the Borrower nor interfere with
the Borrower's current management and
/ or business to jeopardize the Project,
the Delegated Management Agreement
or the Finance Contract (the Sponsors
shall determine that no entity owned or
controlled by them shall act in this
respect);

(b)

nu
vor
împiedica,
prejudicia,
obstrucționa sau cauza Debitorului
nicio întârziere în formularea oricărei
acțiuni
reparatorii
sau
pentru
executarea
obligațiilor,
conform
legislației din România sau oricărei
legi aplicabile, împotriva oricăror
entități (inclusiv, dar fără limitare la,
entități
guvernamentale
sau
municipalități și/sau întreprinderi
deținute sau controlate de stat sau de
unitățile administrativ-teritoriale) care
refuză să îndeplinească sau nu pot
îndeplini obligațiile financiare ale
acestora sau orice alte obligații față de
Debitor;

(b)

prevent, prejudice, obstruct or cause the
Borrower to delay any action required
for the repair or enforcement in
accordance with Romanian law or any
applicable law against any parties
(including, but not limited to,
government agency or municipalities
and / or enterprises owned or controlled
by the state or by administrativeterritorial units) which refuse or are
unable to meet their financial obligations
or any other obligations towards the
Borrower;
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(c)

4.3

nu vor lua nicio decizie sau măsură
care
poate
împiedica,
afecta,
obstrucționa sau întârzia activitatea
operațională a Debitorului, executarea
de către Debitor a Contractului de
Delegare a Gestiunii, implementarea
Proiectului, încasarea plăților pentru
serviciile prestate de Debitor sau
rambursarea tranșelor din Credit
(precum și orice costuri sau cheltuieli
asociate, inclusiv dobânzile) în
conformitate
cu
prevederile
Contractului de Finanțare. Sponsorii se
vor asigura că nicio entitate deținută
sau controlată de Sponsori, în mod
direct sau indirect, nu acționează în
acest mod. Pentru evitarea oricăror
neclarități, Sponsorii agreează să
voteze în cadrul adunării generale a
Asociației
de
Dezvoltare
Intercomunitară împotriva oricărei
decizii care ar putea produce astfel de
consecințe.

Monitorizare corporativă

(c)

4.3

take any decision or measure that may
prevent, prejudice, obstruct or delay the
Borrower’s operational activity, the
Borrower's
performance
in
the
Delegated Management Contract, the
implementation of the Projects, the
collection of payments for the services
provided
by the
Borrower
or
reimbursement of each Credit tranches
(together with attached cost and
expenses, including the interest) in
accordance with the provisions of the
Finance Contract (the Sponsor shall
determine that no entity owned or
controlled by the Sponsors directly or
indirectly does act in this respect). For
the avoidance of doubt, the Sponsors
agree to vote in the Inter-Community
Development
Association
general
assembly against any decision that could
prevent, prejudice, obstruct or delay in
this respect.

Corporate Monitoring

(a)

Sponsorii nu vor decide sau permite
modificarea actelor constitutive ale
Debitorului (inclusiv, dar fără limitare
la, modificări privind obiectul de
activitate sau funcționarea Debitorului)
într-un
mod
care
contravine
prevederilor Contractului de Finanțare.

(a)

The Sponsors shall not decide or allow
any modification of the Borrower's
constitutive acts (including, without
limitation, changes in the business object
or the operation of the Borrower) in a
manner contrary to the provisions of the
Finance Contract.

(b)

Sponsorii nu vor decide sau permite
vânzarea, transferul, închirierea sau
înstrăinarea în alt mod a unei părți
importante din proprietatea Debitorului
sau constituirea de Sarcini asupra
proprietății Debitorului, exceptând
cazul în care acestea sunt permise prin
Contractul de Finanțare.

(b)

The Sponsors shall not decide or permit
any sale, transfer, lease or other disposal
of any major part of the Borrower's
property
nor
the
creation
of
Encumbrances over the Borrower’s
property, except as otherwise permitted
in the Finance Contract.

5.

NOTIFICĂRI

5.

NOTICES

5.1

Comunicări în scris

5.1

Communications in writing

5.2

Orice comunicare care trebuie transmisă în
conformitate sau în legătură cu acest Contract va
avea formă scrisă și, dacă nu se prevede altfel,
poate fi trimisă prin fax, mijloace electronice de
comunicare sau scrisoare.

Any communication to be made under or in
connection with this Agreement shall be made in
writing and, unless otherwise stated, may be
made by fax, electronic communication or letter.

Părțile sunt de acord că oricare dintre
comunicările de mai sus (inclusiv prin poștă
electronică) este o formă de comunicare
acceptată, va constitui o probă admisibilă în fața
instanței și are forța probantă a unui înscris sub
semnătură privată.

The Parties agree that any above communication
(including via electronic mail) is an accepted
form of communication, shall constitute
admissible evidence in court and shall have the
same evidential value as an agreement under
hand (înscris sub semnătură privată).

Adresele

5.2

Addressees
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Adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de fax
(și departamentul sau funcționarul, dacă este
cazul, în atenția căruia se transmite
comunicarea) ale fiecărei Părți, pentru orice
comunicare sau document care trebuie trimis(ă)
conform sau în legătură cu acest Contract, sunt
indicate mai jos:

The mail address, email address, fax number
(and the department or officer, if any, for whose
attention the communication is to be made) of
each Party for any communication or document
to be made or delivered under or in connection
with this Agreement is as follows:

JUDEȚUL ALBA

ALBA COUNTY

Date de contact pentru Notificări:

Contact details for Notices:

Adresa: [•]

Address: [•]

În atenția: [•]

Attn: [•]

Fax: [•]

Fax: [•]

Email: [•]

Email: [•]

MUNICIPIUL ALBA-IULIA

ALBA-IULIA MUNICIPALITY

Date de contact pentru Notificări:

Contact details for Notices:

Adresa: [•]

Address: [•]

În atenția: [•]

Attn: [•]

Fax: [•]

Fax: [•]

Email: [•]

Email: [•]

MUNICIPIUL BLAJ

BLAJ MUNICIPALITY

Date de contact pentru Notificări:

Contact details for Notices:

Adresa: [•]

Address: [•]

În atenția: [•]

Attn: [•]

Fax: [•]

Fax: [•]

Email: [•]

Email: [•]

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII

EUROPEAN INVESTMENT BANK

Date de contact pentru Notificări:

Contact details for Notices:

Adresa: [•]

Address: [•]

În atenția: [•]

Attn: [•]

Fax: [•]

Fax: [•]
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Email: [•]

Email: [•]

5.3

5.3

Expediere
Orice comunicare sau document transmis(ă) de o
persoană unei alte persoane în baza sau în
legătură cu acest Contract va produce efecte din
momentul primirii efective. Notificările și
comunicările se consideră primite de către
cealaltă Parte:

Delivery
Any communication or document made or
delivered by one person to another under or in
connection with this Agreement will only be
effective when actually received. Such notices
and communications shall be deemed to have
been received by the other party:

(i)

la primirea transmisiei prin fax;

(i)

on receipt of transmission in relation to a
facsimile;

(ii)

dacă este transmis(ă) pe e-mail de la
Sponsori către Bancă, numai în
momentul primirii, într-o formă care
poate fi citită și numai dacă este
adresată de așa manieră încât Banca să
îi poată determina scopul, însă, în
situația primirii e-mailului după ora
17:00, e-mailul va produce efecte în
raport cu Banca începând cu
următoarea Zi Lucrătoare;

(ii)

if by way of email sent by the Sponsors
to the Bank, only when actually received
in readable form and only if it is
addressed in such a manner as the Bank
shall specify for this purpose, provided
that if it is received after 17:00 o’clock,
such email shall become effective
against the Bank on the following
Business Day;

(iii)

în cazul oricărui e-mail trimis de către
Bancă Sponsorilor, la momentul
trimiterii e-mail-ului; sau

(iii)

in the case of any electronic mail sent by
the Bank to the Sponsors, when the
electronic mail is sent; or

(iv)

la data predării scrisorii, în ce privește
scrisorile predate personal sau
scrisorile recomandate.

(iv)

on the date of delivery in relation to a
hand-delivered or registered letters.

Orice notificare trimisă de Sponsor către Bancă
prin e-mail trebuie:

Any notice provided by the Sponsors to the Bank
by electronic mail shall:

(i)

să precizeze detaliile de identificare
ale Contractului în subiect;

(i)

mention the identification details of the
Agreement in the subject line;

(ii)

să fie în format electronic needitabil
(pdf, tif sau alt format comun de fișier
needitabil agreat de părți), notificarea
fiind semnată de persoane cu drept
valabil de reprezentare, trimisă ca
atașament la e-mail;

(ii)

be in the form of a non-editable electronic
image (pdf, tif or other common non
editable file format agreed between the
parties) of the notice signed by the persons
having valid individual representation
right, attached to the electronic mail;

(iii)

să fie trimisă către Bancă împreună cu
dovezi satisfăcătoare ale autorității
persoanei/persoanelor autorizate să o
semneze în numele Sponsorilor și cu
specimenul de semnătură în formă
autentică ale acelei/acelor persoane; și

(iii)

be delivered to the Bank together with
satisfactory evidence of the authority of
the person or persons authorised to sign
such notice on behalf of the Sponsors and
the authenticated specimen signature of
such person or persons; and

(iv)

să fie trimisă și prin scrisoare
recomandată părții la care se referă cel
târziu în Ziua Lucrătoare imediat
următoare, fără afecta valabilitatea

(iv)

also be sent by registered letter to the
relevant party at the latest on the
immediately following Business Day,
without affecting the validity of electronic
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notificărilor sau comunicărilor prin email sau fax făcute conform acestui
Contract.
5.4

Notificarea adresei poștale, adresei de e-mail
și a numărului de fax

mail
or
facsimile
notices
or
communication made in accordance with
this Agreement.
5.4

Fiecare Parte va notifica celeilalte Părți
schimbarea adresei, a adresei de e-mail sau a
numărului de fax în cel mai scurt termen.

Notification of address, email and fax number
Each Party shall promptly notify the other Party
upon changing its own address, email or fax
number.

6.

PREVEDERI DIVERSE

6.

MISCELLANEOUS

6.1

Durata

6.1

Duration

Acest Contract rămâne în vigoare și cu efecte
depline până la stingerea completă, finală a
obligațiilor față de Bancă în temeiul
Documentelor de Finanțare, indiferent de orice
schimbări aduse Contractului de Delegare a
Gestiunii, inclusiv orice înlocuire a Debitorului
în calitate de furnizor de servicii cu un nou
furnizor de servicii, conform Contractului de
Delegare a Gestiunii, astfel cum este descris în
clauza 4.1.
6.2

Modificare

This Agreement remains in full force and effect
until the full and final discharge of all
obligations towards the Bank under the Finance
Documents, regardless of any changes to the
Delegated Management Contract, including any
replacement of the Borrower as service provider
with a new service provider under the Delegated
Management Agreement as contemplated in
clause 4.1.
6.2

Nicio modificare adusă acestui Contract nu va
produce efecte decât daca este în formă scrisă,
iar înscrisul este semnat de reprezentanții
autorizați ai fiecărei Părți.
6.3

Nulitate parțială

No amendment to this Agreement shall be
effective unless made in writing and signed by
the authorised representatives of each of the
Parties.
6.3

Nevalabilitatea sau inaplicabilitatea oricărei
prevederi din acest Contract nu va prejudicia sau
afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte
prevederi ale Contractului.
6.4

Succesori

6.4

Inaplicabilitatea anumitor evenimente
(a)

Sponsorii renunță la orice drept de a
invoca orice:


caz de impreviziune, însemnând o
schimbare excepțională a
împrejurărilor care ar face
executarea oricărei sau tuturor
obligațiilor întemeiate pe acest
Contract să fie excesiv de
oneroasă, așa cum un asemenea

Severability
The invalidity or unenforceability of any part of
this Agreement shall not prejudice or affect the
validity or enforceability of the remainder.

Acest Contract are forță obligatorie pentru
Sponsori și pentru succesorii lor în drepturi.
Sponsorii nu vor cesiona, nova sau transfera în
alt mod oricare dintre sau toate drepturile sau
obligațiile lor în baza acestui Contract.
6.5

Amendment

Successors
This Agreement is binding for the Sponsors and
their successors. The Sponsors shall not assign,
novate or otherwise transfer all or any part of
their rights or obligations under this Agreement.

6.5

Non-applicability of certain events
(a)

The Sponsors hereby waive any right to
rely on any:


hardship event (impreviziune),
meaning an exceptional change of
the circumstances which would
make the performance of any or
all the obligations under this
Agreement excessively
burdensome, as such hardship
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caz de impreviziune este
reglementat de legea aplicabilă;
sau

(b)

6.6

6.7

event is regulated by applicable
law, or



eveniment calificat conform legii
aplicabile drept un eveniment
extern,
imprevizibil,
absolut
invincibil și inevitabil (forța
majoră) sau drept un eveniment
neprevăzut și care nu poate fi
împiedicat (caz fortuit); sau



event qualified under applicable
law as an unforeseeable,
absolutely invincible and
inevitable external event (forta
majora) or as an unforeseeable
and unstoppable event (caz
fortuit); or



alt eveniment care ar putea avea
un efect similar asupra capacității
Sponsorilor de a-și executa
obligațiile conform acestui
Contract.



other event which may have a
similar effect on the capacity of
the Sponsors to perform their
obligations under this Agreement.

(b)

Neexercitarea sau exercitarea cu
întârziere de către Bancă a oricărui
drept sau măsuri reparatorii
prevăzut(e) în acest Contract nu va
constitui o renunțare la dreptul sau
măsura reparatorie în cauză și
exercitarea unică sau parțială a oricărui
drept sau măsuri reparatorii nu va
împiedica exercitarea ulterioară sau o
altă exercitare a dreptului sau măsurii
în cauză sau a unui alt drept sau
măsuri.

Limba aplicabilă

6.6

No failure to exercise, nor any delay in
exercising, on the part of the Bank, of
any right or remedy under this
Agreement shall operate as a waiver
thereof, nor shall any single or partial
exercise of any right or remedy prevent
any further or other exercise thereof or
the exercise of any other right or
remedy.

Governing Language

Acest Contract se va semna în formă bilingvă,
atât în limba română, cât și în limba engleză.
Versiunea în limba română va prevala.

This Agreement shall be signed in bilingual
format both in Romanian and English languages.
The governing language of this Agreement is
Romanian language.

Toate certificatele, actele și alte documente care
trebuie expediate sau furnizate conform sau în
legătură cu acest Contract vor fi redactate în
limba engleză sau, la solicitarea Bancii, vor fi
însoțite de o traducere autorizată în limba
engleză pe care Banca va putea să se bazeze, caz
în care traducerea în limba engleză va prevala.

All certificates, instruments and other documents
to be delivered under or supplied in connection
with this Agreement shall be in the in English
language; or, if so required by the Bank,
accompanied by a certified English translation
upon which the Bank shall be entitled to rely
and, in this case, the English translation will
prevail.

Acceptarea și înțelegerea riscurilor
(a)

Fiecare Sponsor declară următoarele:

6.7

Acknowledgement and understanding of risks
(a)

Each Sponsor hereby represents as
follows:

(i)

Încheie acest Contract pentru
sine și în nume propriu, și nu ca
împuternicit,
agent,
administrator sau fiduciar al
unei alte persoane;

(i)

It concludes this Agreement on
its behalf and in its own name,
and not as a proxy, agent, trustee
or fiduciary of another person;

(ii)

Decizia de a încheia acest
Contract a fost propria sa

(ii)

It decided to conclude this
Agreement independently, based
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decizie, luată în baza propriei
analize efectuate sau, dacă s-a
considerat necesar, în baza
recomandărilor furnizate de
consultanți juridici, financiari
sau tehnici sau de experți externi
independenți care au fost
selectați de acesta. Decizia sa de
a încheia acest Contract nu se
bazează pe nicio comunicare
scrisă sau verbală emisă de
Bancă;

(b)

on its own analysis or, where it
deemed necessary, upon relying
on the judicial, financial or
technical expertise of external
independent consultants which it
selected. It does not rely on any
written or oral communication
from the Bank as regards its
decision to conclude this
Agreement;

(iii)

Are capacitatea de a înțelege
(singur sau în baza asistenței
oferite de orice consultanți
considerați necesari) și înțelege,
acceptă și își asumă conținutul
tuturor clauzelor (interne și
externe) și toate drepturile și
obligațiile care decurg din
încheierea acestui Contract,
precum și termenii, condițiile și
riscurile care decurg din acest
Contract;

(iii)

It is capable to understand
(either by itself, or with the
assistance of any consultants it
deemed necessary) and it
understands,
accepts
and
undertakes the content of all
(internal and external) clauses
and all rights and obligations
deriving under the conclusion of
this Agreement, as well as the
terms, conditions and risks
deriving under this Agreement;

(iv)

A negociat fiecare clauză a
acestui Contract cu Banca. În
scopul acestei clauze, negociere
înseamnă atât schimbul de
sugestii dintre părți care a
condus la un acord final privind
anumite clauze, precum și
acceptarea deplină, fără rezerve,
de către o parte a clauzelor
propuse de cealaltă parte.

(iv)

It negotiated each clause of this
Agreement with the Bank. For
the purpose of this clause,
negotiation means both the
exchange of suggestions by the
parties which resulted in a final
agreement with respect to
certain clauses, as well as the
full acceptance, without reserve
by one party of the clauses
suggested by the other party.

(v)

Acest Contract este rezultatul
negocierii dintre Părți și
reprezintă întregul acord al
Părților cu privire la absolut
toate aspectele esențiale și
secundare ale acestui Contract.

(v)

This Agreement is the result of
the negotiation between the
Parties and represents the full
agreement of the Parties with
respect to absolutely all the
essential and secondary aspects
of this Agreement.

Fără a aduce atingere prevederilor de
mai sus privind caracterul negociat al
acestui Contract, Părțile acceptă de
asemenea în mod expres următoarele
prevederi ale acestui Contract: clauza
3.2 (Contractul de Delegare a
Gestiunii), clauza 3.8 (Păstrarea
acțiunilor), clauza 4.1 (Modificarea și
încetarea Contractului de Delegare a
Gestiunii), clauza 4.2 (Alte obligații),
clauza 4.3 (Monitorizare corporativă),
clauza 6.5 (Inaplicabilitatea anumitor
evenimente), clauza 7 (Legea și
Jurisdicția Aplicabile).

(b)

Notwithstanding the above provisions
concerning the negotiated nature of this
Agreement, for the avoidance of any
doubt, the Parties also expressly accept
the following terms of this Agreement:
clause 3.2 (The Delegated Management
Contract), clause 3.8 (Share Retention),
clause
4.1
(Amendments
and
Termination
of
the
Delegated
Management Contract), clause 4.2
(Additional Undertakings), clause 4.3
(Corporate Monitoring), clause 6.5
(Non-applicability of certain events),
clause 7 (Governing Law and
Jurisdiction).
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7.

LEGEA ȘI JURISDICȚIA APLICABILE

7.

GOVERNING LAW AND
JURISDICTION

7.1

Acest Contract și orice obligații necontractuale
care decurg din sau în legătură cu acesta sunt
guvernate de legile din România.

7.1

This Agreement and any non-contractual
obligations arising out of or in connection with it
are governed by Romanian law.

7.2

Toate litigiile care decurg din sau în legătură cu
acest Contract, inclusiv cele privind existența,
valabilitatea sau încetarea sau orice modificare
ulterioară a Contractului, vor fi soluționate de
instanțele române competente.

7.2

All disputes arising out of or in connection with
this Agreement, including any question
regarding the existence, validity or termination
or any subsequent amendment of this
Agreement, shall be finally settled by the
competent Romanian courts.

DREPT PENTRU CARE acest Contract a fost încheiat
de Părți în cinci (5) exemplare originale.

IN WITNESS WHEREOF this Agreement has been
signed by the Parties in cinci (5) originals,

JUDEȚUL ALBA/ ALBA COUNTY
Prin/ By: _______________________________
Nume/ Name: [•]
Funcție/ Title: [•]
MUNICIPIUL ALBA-IULIA/ ALBA-IULIA MUNICIPALITY
Prin/ By: _______________________________
Nume/ Name: [•]
Funcție/ Title: [•]
MUNICIPIUL BLAJ/ BLAJ MUNICIPALITY
Prin/ By: _______________________________
Nume/ Name: [•]
Funcție/ Title: [•]
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII/ EUROPEAN INVESTMENT BANK
Prin/ By: _______________________________
Nume/ Name: [•]
Funcție/ Title: [•]

24

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI BUGETE
NR.
Raport de specialitate
a proiectului de hotărâre privind aprobarea și semnarea Contractului de Asistență pentru
proiectul: „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 20142020” implementat de către Societatea Comercială „APA CTTA” S.A. Alba
Societatea Comercială „APA CTTA” S.A. Alba este persoana juridică română, înființată
ca societate pe acțiuni, având acţionari Consiliul Judeţean şi Consiliile locale din municipii şi
oraşe ale judeţului Alba (Alba Iulia, Abrud, Aiud, Baia de Arieş, Blaj, Cîmpeni, Cugir, Teiuş,
Zlatna, Ocna Mureş,Sebeș).
Obiectul de activitate al Societății este operarea serviciilor de alimentare cu apă și
canalizare a cărui gestiune îi este delegate de către autoritățile locale prin Asociația ”APA
ALBA”, conform Contractului de Delegare. Domeniul principal de activitate al societății, este:
Captarea, tratarea și distribuția apei, cod CAEN 3600.
S.C. „APA CTTA” S.A. Alba implementează Proiectul „Reabilitarea și extinderea
sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020” cu o valoare de 114.079.588 euro
conform Contract de finantare nr.116/31.08.2017.
Proiectul cuprinde contracte de servicii, un contract de furnizare vehicule operaționale și
contracte de lucrări prin care se vor realiza investiții în infrastructura de apă și apă uzată a
județului, astfel:
- reabilitarea aducțiunilor Galda-Teiuș-Aiud-Ocna Mureș;
- reabilitarea aducțiunilor Galda-Blaj;
- extinderea și reabilitarea aducțiunilor Apuseni;
- extindere și reabilitare rețele de apă și apă uzată în aglomerarea Alba Iulia, localitatea
Pâclișa, în aglomerarea Ighiu, localitatea Țelna;
- extindere rețele de apă și apă uzată în aglomerarea Aiud - Lopadea Nouă și extindere rețele
de apă uzată în aglomerarea Unirea – Războieni;
- extindere rețele de apă uzată în aglomerarea Blaj – Sâncel; extinderea/reabilitare sistem de
alimentare cu apă în Cistei si Bucerdea Grânoasa- Crăciunelu de Jos;
Uniunea Europeana finanțează acest proiect cu 86.737.563 euro (fara TVA), la această
sumă adaugându-se 13.265.745 euro de la bugetul statului, 2.040.884 euro de la bugetele locale
ca beneficiari finali ai investițiilor, iar S.C. „APA CTTA” S.A. Alba, va contribui cu
12.035.397 euro.
Pentru partea sa de cofinanțate S.C. „APA CTTA” S.A. Alba, a contractat un împrumut
în valoare de 12.000.000 euro de la Banca Europeană de Investiții.
Prin adresa nr. 8504/05 decembrie 2019 înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 26865/05 decembrie 2019, S.C. „APA CTTA” S.A. Alba arată că Banca Europenă
de Investiții solicită Hotărârea Consiliului Județean Alba privind aprobarea și semnarea unui
Contract de Asistență pentru proiect, anexă a Contractului de împrumut nr.86885/20.02.2019
semnat de către S.C. „APA CTTA” S.A. Alba cu Banca Europeană de Investiții.
Împrumutul bancar nu afectează gradul de îndatorare a Bugetului județului și este fără
garanții.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma expusă.

Director executiv,
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier judeţean al domnului Albu Nicolae

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept,
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Albu
Nicolae;
- referatul constatator nr. 27450/10 decembrie 2019 întocmit de secretarul general al
Județului Alba, cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier judeţean al domnului Albu Nicolae;
Luând în considerare:
- solicitarea domnului Albu Nicolae privind încetarea mandatului de consilier judeţean
înainte de termen, prin demisie, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.
27442/10 decembrie 2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 99/21 iunie 2016 privind
validarea mandatelor consilierilor judeţeni;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 iunie 2016 privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind
validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a
Judeţului Alba, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 205/26 iulie 2018 privind
modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. f, art. 204 alin. 2 lit. a, art. 204 alin. 3,
art. 204 alin. 6, art. 204 alin. 7, art. 204 alin. 10, art. 204 alin. 17 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
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. În conformitate cu dispoziţiile art. 204 alin. 6 şi ale art. 204 alin. 17 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Judeţean Alba constată încetarea de drept,
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Nicolae
ALBU, prin demisie, conform prevederilor art. 204 alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, începând cu data de 10 decembrie 2019.
Art. 2. Constată încetarea calității de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Alba, deținută de domnul Nicolae ALBU.
Art. 3. Se declară vacant locul de consilier județean din partea Partidului Naţional
Liberal deținut de domnul Albu Nicolae.
Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
domnului Albu Nicolae, Partidului Naţional Liberal - Filiala Alba, Direcției juridică și
administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului achiziții publice și monitorizarea
implementării contractelor şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 251
Alba Iulia, 10 decembrie 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 juridică şi administraţie publică 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:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 27448/10 decembrie 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind constatarea încetării de drept,
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean
al domnului Albu Nicolae

I. Expunere de motive
Prin Hotărârea nr. 99/21 iunie 2016 Consiliul Județean Alba a procedat la validarea, în
ordine alfabetică, prin votul deschis, al consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr
de 33 consilieri județeni declarați aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie
2016, la poziția 2 fiind validat mandatul domnului consilier județean Albu Nicolae.
Modalitatea de încetare a mandatului de consilier judeţean înainte de termen, cazurile de
încetare, precum şi procedura, sunt reglementate în art. 204 alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ
II. Descrierea situaţiei actuale
Domnul Albu Nicolae a solicitat încetarea mandatului de consilier judeţean înainte de
termen, prin demisie, în data de 10 decembrie 2019, solicitarea domniei sale fiind înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27442/10 decembrie 2019.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 99/21 iunie 2016 privind validarea
mandatelor consilierilor judeţeni;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 iunie 2016 privind organizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind validarea
desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 205/26 iulie 2018 privind modificarea
componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba
IV. Baza legală
art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
art. 204 alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
art. 204 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
art. 204 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
art. 204 alin. 7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
art. 204 alin. 10 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
art. 204 alin. 17 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Referatul constatator semnat de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general
al judeţului.

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 251 din 10 decembrie 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. 27450/10 decembrie 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

REFERAT CONSTATATOR
cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de
expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean
al domnului Albu Nicolae

I. Starea de fapt
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa de constituire din data de 21 iunie 2016, în
conformitate cu prevederile art. 89 coroborat cu art. 31 alin. 3-5, ale art. 311 și ale art. 33 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 6 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare și ale art. 7 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările şi
completările ulterioare a procedat la validarea, în ordine alfabetică, prin votul deschis al
consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr de 33 consilieri județeni declarați
aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 2016, la poziția 2 fiind validat
mandatul domnului consilier județean Albu Nicolae.
În data de 10 decembrie 2019 a fost înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba
cu nr. 27442/10 decembrie 2019 solicitarea domnului Albu Nicolae privind încetarea mandatului
de consilier judeţean înainte de termen, prin demisie.
II. Procedura
În situaţia încetării mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare
a demisiei consilierului județean, consiliului judeţean îi revine sarcina de a adopta în prima
şedinţă ordinară, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care constată
situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului județean în cauză.
Pentru a fi adoptată hotărârea de către consiliul județean, legea impune întocmirea unui
referat constatator semnat de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al
judeţului, urmând ca referatul constatator să fie însoţit de actele justificative.
III. Reglementări legale aplicabile
- art. 204 alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ „calitatea de
consilier local, respectiv cea de consilier judeţean încetează de drept înainte de expirarea duratei
normale a mandatului, în următoarele cazuri:
a.) demisie”;
- art. 204 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ „data încetării de
drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. 2 lit. a, lit. c-f şi lit. l, este data apariţiei
evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz”;
- art. 204 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ „în situaţiile
prevăzute la alin. 2 lit. a, lit. c-f şi lit. l, constatarea încetării de drept a mandatului de consilier
local sau de consilier judeţean, precum şi vacantarea locului de consilier local sau de consilier
judeţean se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective, la
propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui alt ales
local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului”;
- art. 204 alin. 7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ „consiliul local,
respectiv consiliul judeţean are obligaţia de a adopta hotărârea prevăzută la alin. 6 în termen de
30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar
şi de secretarul general al unităţii/subidiviziunii administrativ-teritoriale ori de preşedintele

consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului, după caz, cu privire la una dintre
situaţiile prevăzute la alin. 2 lit. a, lit. c-f şi lit. l. În termen de maximum 10 zile de la expirarea
termenului stabilit pentru consiliul local, respectiv pentru consiliul judeţean, constatarea încetării
mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier local sau de consilier judeţean se
realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul
general al unităţii/subidiviziunii administrativ-teritoriale, în situaţia neadoptării acestei hotărâri
de către consiliul local sau consiliul judeţean, după caz”;
- art. 204 alin. 10 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ „hotărârea
consiliului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. 2 lit. a, lit. c-f şi lit. l, un referat
constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariţia evenimentului şi semnat de primar şi de
secretarul general al comunei, al oraşului sau al municipiului/subdiviziunii municipiului,
respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. Referatul este
însoţit de acte justificative”;
- art. 204 alin. 17 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ „încetarea
mandatului de consilier local, respectiv de consilier judeţean, în cazul demisiei, se constată în
prima şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului şi în baza demisiei scrise
înaintate secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, primarului,
preşedintelui de şedinţă, preşedintelui consiliului judeţean, după caz;
- art. 204 alin. 20 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ „de la data
încetării mandatului, consilierul local sau consilierul judeţean respectiv:
a.) nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru şedinţele
autorităţii deliberative din care face parte;
b.) nu mai poate participa la vot în cadrul şedinţelor autorităţii deliberative din care face
parte, precum şi în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;
c.) nu mai are dreptul la indemnizaţia lunară”.
IV. Propuneri
Adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Județean Alba prin care:
1. În conformitate cu dispoziţiile art. 204 alin. 6 şi ale art. 204 alin. 17 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Judeţean Alba constată încetarea de drept,
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Nicolae
ALBU, prin demisie, conform prevederilor art. 204 alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, începând cu data de 10 decembrie 2019.
2. Constată încetarea calității de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Alba, deținută de domnul Nicolae ALBU.
3. Se declară vacant locul de consilier județean din partea Partidului Naţional Liberal
deținut de domnul Albu Nicolae.
Hotărârea adoptată de consiliul județean se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba
şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba,
Președintelui Consiliului Județean Alba, domnului Albu Nicolae, Partidului Naţional Liberal Filiala Alba, Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului
achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor şi Biroului resurse umane din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Prezentul Referat constatator însoțit de solicitarea domnului Albu Nicolae privind
încetarea mandatului de consilier judeţean înainte de termen, prin demisie, înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 27442/10 decembrie 2019, vor sta la baza inițierii
proiectului de hotărâre și ulterior adoptării hotărârii de către Consiliului Județean Alba.
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 27451/10 decembrie 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ

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 constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier judeţean al domnului Albu Nicolae
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
care va avea loc în data de 12 decembrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 251/10 decembrie 2019 şi are ataşate
următoarele documente:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept,
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Albu
Nicolae;
- referatul constatator nr. 27450/10 decembrie 2019 întocmit de secretarul general al
Județului Alba, cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier judeţean al domnului Albu Nicolae;
- solicitarea domnului Albu Nicolae privind încetarea mandatului de consilier judeţean
înainte de termen, prin demisie, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.
27442/10 decembrie 2019;
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit
doamnei Hărăguș Silvia-Alina, declarată supleant pe lista Partidului Național Liberal,
la alegerile locale din data de 5 iunie 2016
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna decembrie 2019;
Luând în dezbatere :
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind validarea mandatului de
consilier judeţean atribuit doamnei Hărăguș Silvia-Alina, declarată supleant pe lista Partidului
Național Liberal, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;
- adresa nr. 416/11 decembrie 2019 a Partidului Național Liberal - Filiala Alba privind
validarea în funcția de consilier județean a doamnei Hărăguș Silvia-Alina, declarată supleant pe
lista de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal, la alegerile locale din data de 5 iunie
2016, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 27502/11 decembrie 2019;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. ......./12
decembrie 2019 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier judeţean al domnului Albu Nicolae.
Având în vedere prevederile:
- art. 597 alin. 2 lit. e și art. 602 din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- art. 31 alin. 3, art. 31 alin. 5, art. 311 și art. 32 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (în vigoare
până la data desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020);
- art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
În temeiul art. 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 validează prin votul deschis al consilierilor județeni mandatul doamnei
HĂRĂGUȘ SILVIA-ALINA, declarată supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului
Național Liberal, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.
Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în termen de 5 zile de la
adoptare, sau în cazul absenței de la ședință, de la comunicare.
Art. 3. Prin intermediul secretarului 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, Partidului
Național Liberal - Filiala Alba Alba, doamnei Hărăguș Silvia-Alina, Direcției juridică și
administrație publică, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului achiziții și monitorizarea
implementării contractelor și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 252
Alba Iulia, 11 decembrie 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:
Direcției juridică și administrație publică 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:
Comisia de validare a consilierilor județeni
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 27538/11 decembrie 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit
doamnei Hărăguş Silvia-Alina, declarată supleant pe lista Partidului Naţional Liberal,
la alegerile locale din data de 5 iunie 2016

I. Expunere de motive
Domnul Albu Nicolae a solicitat încetarea mandatului de consilier judeţean înainte de
termen, prin demisie, în data de 10 decembrie 2019, solicitarea domniei sale fiind înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27442/10 decembrie 2019.
Potrivit prevederilor art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 „candidaţii înscrişi în liste,
care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective. În caz de vacanţă a mandatelor
de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea
în care sunt înscrişi în liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului
vacant, partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din
partea cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale
partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, că
supleanţii fac parte din partidul politic respectiv sau din organizaţia cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa nr. 416/11 decembrie 2019 a Partidului Național Liberal - Filiala Alba,
această formaţiune politică a solicitat validarea în funcția de consilier județean a doamnei
Hărăguș Silvia-Alina, declarată supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Național
Liberal, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, solicitarea fiind înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 27502/11 decembrie 2019.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Județean Alba privind constatarea încetării de drept, înainte de
expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Albu Nicolae.
IV. Baza legală
- art. 597 alin. 2 lit. e și art. 602 din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- art. 31 alin. 3, art. 31 alin. 5, art. 311 și art. 32 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (în vigoare
până la data desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020);
- art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Raportul Comisiei de validare prin care se propune validarea mandatului supleantului.

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 252 din 11 decembrie 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. 27541/11 decembrie 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ

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 validarea mandatului de consilier judeţean atribuit
doamnei Hărăguș Silvia-Alina, declarată supleant pe lista Partidului Național Liberal,
la alegerile locale din data de 5 iunie 2016
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 11 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
care va avea loc în data de 12 decembrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 252/11 decembrie 2019 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind validarea mandatului de
consilier judeţean atribuit doamnei Hărăguș Silvia-Alina, declarată supleant pe lista Partidului
Național Liberal, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016,;
- adresa nr. 416/11 decembrie 2019 a Partidului Național Liberal - Filiala Alba privind
validarea în funcția de consilier județean a doamnei Hărăguș Silvia-Alina, declarată supleant pe
lista de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal, la alegerile locale din data de 5 iunie
2016, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 27502/11 decembrie 2019.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba
nr. 210/24 octombrie 2019 privind completarea
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 210/24 octombrie 2019 privind completarea
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba;
- raportul nr. 27566 din 11 decembrie 2019 al Comisiei de inventariere a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 210/2019
privind aprobarea completării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
Județului Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 3 și art. 289 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
- art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor
publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.
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. După art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 210/2019 privind
completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba se
introduce art. 11 cu următorul conținut:
„Art. 11 . Valorile bunurilor imobile prevăzute la art. 1. vor fi evidențiate în conturile de
active fixe corporale ale UAT – Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba la finalizarea
Proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului și
Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei
dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 253
Alba Iulia, 11 decembrie 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 gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 27554/11 decembrie 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Alba nr. 210/24 octombrie 2019 privind completarea
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Alba nr. 210/2019 privind completarea Inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al Județului Alba.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 210/2019 privind completarea Inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba au fost cuprinse în Inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba la pozițiile cu nr. crt. de la 221 la 228
următoarele bunuri imobile:
- Centru de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba,
- Staţie de transfer Deşeuri Blaj,
- Stație de transfer Deșeuri sat Tărtăria, comuna Săliștea,
- Depozit de deșeuri neconform închis Blaj,
- Depozit de deșeuri neconform închis Abrud,
- Depozit de deșeuri neconform închis Aiud,
- Depozit de deșeuri neconform închis Câmpeni,
- Depozit de deșeuri neconform închis Cugir,
- Depozit de deșeuri neconform închis Ocna Mureș.
Întrucât proiectul „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în
Județul Alba” este în derulare, pentru o evidențiere corectă a valorii de inventar a bunurilor
imobile mai sus enumerate se impune ca aceste valori să fie cuprinse în conturile de active fixe
corporale ale Consiliului Județean Alba după finalizarea proiectului amintit mai sus.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 3 și art. 289 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
- art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- OMFP nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
- raportul nr. 27566 din 11 decembrie 2019 al Comisiei de inventariere a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 253 din 11 decembrie
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. 27558/11 decembrie 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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba
nr. 210/24 octombrie 2019 privind completarea
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 12 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 12 decembrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 253/11 decembrie 2019 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 210/24 octombrie 2019 privind completarea
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba;
- raportul nr. 27566 din 11 decembrie 2019 al Comisiei de inventariere a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 27577 din 12 decembrie 2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Alba nr. 210/2019 privind completarea Inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al Județului Alba
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 210/2019 privind completarea Inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba au fost cuprinse în Inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba la pozițiile cu nr. crt. de la 221 la 228
următoarele bunuri imobile:
- Centru de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba,
- Staţie de transfer Deşeuri Blaj,
- Stație de transfer Deșeuri sat Tărtăria, comuna Săliștea,
- Depozit de deșeuri neconform închis Blaj,
- Depozit de deșeuri neconform închis Abrud,
- Depozit de deșeuri neconform închis Aiud,
- Depozit de deșeuri neconform închis Câmpeni,
- Depozit de deșeuri neconform închis Cugir,
- Depozit de deșeuri neconform închis Ocna Mureș.
Întrucât proiectului „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în
Județul Alba” este în derulare, pentru o evidențiere corectă a valorii de inventar a bunurilor
imobile mai sus enumerate se impune ca aceste valori să fie cuprinse în conturile de active fixe
corporale ale Consiliului Județean Alba după finalizarea proiectului amintit mai sus.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1),
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului
Județean Alba se va modifica și completa Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 210/2019
privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba
Nr. 27566 din 11 decembrie 2019

Raport
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 210/2019 privind completarea
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba.
Comisia de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba, constituită
în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 448 din 7 august 2019, întrunită în data de
11 decembrie 2019, luând în dezbatere actualizarea și completarea Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al Județului Alba a constatat următoarele:
1. Imobilele - construcții – edificate în baza Contractului de finanţare nr. 129035/2.05.2012, în
cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2, precum şi în baza Contractului de
finanţare nr. 28/14.02.2017, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa
prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”,
Obiectivul specific 3.1. „Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire
pentru reciclarea deşeurilor în România” au fost cuprinse în Inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al Județului Alba prin HCJ Alba nr. 210 din 24 octombrie 2019 la pozițiile cu nr. crt. 221 – 228.
2. Întrucât proiectului „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul
Alba” este în derulare, pentru o evidențiere corectă a valorii de inventar a bunurilor imobile mai sus
enumerate se impune ca aceste valori să fie cuprinse în conturile de active fixe corporale ale Consiliului
Județean Alba după finalizarea proiectului amintit mai sus.
Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba:
Preşedinte:
Ion DUMITREL

Secretar general:
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Marian Florin AITAI
Ioan BODEA
Maria Romana RUSU

Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG
Andreea Maria BABIN

