ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale
de Ordine Publică a Județului Alba
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna ianuarie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba.
Luând în considerare 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;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 246/12 decembrie 2019 privind constatarea
încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al
domnului Albu Nicolae;
- H.G. nr. 883/10 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în
condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Alba de către domnul Albu Nicolae;
- H.G. nr. 896/10 decembrie 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în
condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Mera NicolaeGheorghe.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 17-19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 7, art. 8, art. 9 și art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002.
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 constată încetarea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică a Județului Alba a domnului consilier judeţean ALBU Nicolae, ca urmare a exercitării,
cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al judeţului Alba.
Art. 2. Se constată încetarea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică a Județului Alba a domnului MERA Nicolae-Gheorghe, ca urmare a încetării
exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al judeţului
Alba.
Art. 3. Nominalizează, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Alba, pe domnul consilier judeţean COMŞA CĂTĂLIN RĂZVAN din partea Partidului
Naţional Liberal.
Art. 4. Validează, desemnarea domnul consilier judeţean COMŞA CĂTĂLIN
RĂZVAN din partea Partidului Naţional Liberal, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale
de Ordine Publică Alba.
Art. 5. Componenţa nominală actualizată a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba
este următoarea:
Președinte:
Membri:

Simone ALBANI-ROCCHETTI - consilier judeţean
Florin-Constantin DOGARU
- comisar șef de poliție, inspector şef al

Ioan Ilie ILEA

..........................
Tudor PONORAN
Cătălin Răzvan COMŞA
Dorin Gheorghe SANDEA
Nicolae LUCA
Gheorghe FENEȘER
Mihai Horea BĂRDAȘ
Gheorghe Ioan IVINIȘ
Traian Nicolae URSALEȘ
Marius-Claudiu GIUREA
Adrian Marius GUIA

Daniel Ioan ILCU

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba
- comisar șef de poliție în rezervă,
reprezentant al Corpului Național al
Polițiștilor
- subprefect al Județului Alba
- consilier judeţean
- consilier judeţean
- consilier judeţean
- consilier judeţean
- consilier județean
- reprezentant al comunității
- reprezentant al comunității
- reprezentant al comunității
- inspector șef, şef al Inspectoratului
Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba
- inspector șef, şef al Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „Unirea” al Județului
Alba
- director executiv, Direcţia Poliția Locală
Alba Iulia.

Art. 6. Prevederile art. 2-6 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29
septembrie 2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de
Ordine Publică a Județului Alba, cu modificările și completările ulterioare, rămân în vigoare.
Art. 7. 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, Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Alba, domnului Albu Nicolae, domnului Mera Nicolae-Gheorghe,
domnului consilier judeţean Comşa Cătălin Răzvan, Direcţiei juridică și administraţie publică,
Direcției dezvoltare și bugete 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. 12
Alba Iulia, 16 ianuarie 2020
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. 1267/17 ianuarie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea componenței
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba

I. Expunere de motive
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este organism cu rol consultativ, fără
personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean şi îşi
desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române.
Scopul principal al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică constă în asigurarea bunei
desfăşurări şi sporirii eficienței serviciului poliţienesc din județul (unitatea administrativteritorială) în care funcţionează.
Mandatul membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este valabil până la
următoarele alegeri locale pentru consiliul judeţean, urmând ca după alegerile locale să fie
desemnată o altăcomponență pentru o perioadă de 4 ani.
Desemnarea nominală a membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este validată de
consiliul judeţean, conform art. 17 alin. (3) din Legea nr. 218/2002.
Având în vedere faptul că, de la data adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
168/29 septembrie 2016, prin carea fost validată desemnarea nominală a membrilor Autorității
Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, au survenit modificări în ce privește conducerea
operativă a unor instituții publice, se impune modificarea acestei hotărâri, respectiv modificărea
componenţei Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin H.G. nr. 883/10 decembrie 2019 a fost dispusă măsura exercitării, cu caracter
temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Alba de către domnul Albu
Nicolae, iar prin H.G. nr. 896/10 decembrie 2019 a fost dispusă încetarea exercitării, cu caracter
temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul
Mera Nicolae-Gheorghe, amândoi fiind membri Autorității Teritoriale de Ordine Publică a
Județului Alba.
Domnul consilier judeţean Albu Nicolae, în prezent Prefectul Judeţului Alba, a fost
membru ATOP având funcţia de Secretar al Comisiei nr. 1 ATOP Alba - Comisia de coordonare
situații de urgență și pentru petiții, iar domnul fost subprefect Mera Nicolae-Gheorghe a fost
Preşedintele Comisiei nr. 2 ATOP Alba - Comisia de planificare stabilire și evaluare a
indicatorilor de performanță minimali.
Până la adoptarea Hotărârii de Guvern privind numirea Subprefecţilor Judeţului Alba, se
impune completarea componenţei ATOP Alba cu un membru, care va ocupa locul domnului
Albu Nicolae.
În aceste condiții, pentru desfășurarea activității Autorității Teritoriale de Ordine Publică
a Județului Alba în condiții de deplină legalitate și pentru a nu fi afectat prea mult cvorumul
necesar pentru desfășurarea ședințelor, este imperios necesar a fi efectuată modificarea
componenţei acestei autorități, prin completarea deocamdată cu un membru ATOP ales din
rândul consilierilor judeţeni.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 168 din 29 septembrie 2019 privind privind validarea
desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba;
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 202 din 27 octombrie 2016 privind modificarea
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba;

-

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 34 din 26 ianuarie 2017 privind modificarea
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba;
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 66 din 16 martie 2017 privind constatarea încetării
calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba a domnului
consilier județean Feneșer Gheorghe;
H.G. nr. 120/16 martie 2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare
în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Zinca
Marius;
H.G. nr. 121/16 martie 2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în
condițiile legii, afuncției publice de subprefect al județului Alba de către doamna Popescu
Monica;
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 116 din 14 aprilie 2017 cu privire la revocarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 66/16 martie 2017 privind constatarea încetării
calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba a domnului
consilier județean Feneșer Gheorghe și modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
nr. 67 din 16 martie 2017 privind constatarea încetării calității de membru în comisiile de
specialitate ale Consiliului Județean Alba ale consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu
Ioan;
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 120 din 14 aprilie 2017 privind modificarea
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba;
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 149 din 24 mai 2017 privind modificarea
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba;
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 269 din 24 august 2017 privind modificarea
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba;
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 330 din 19 octombrie 2017 privind modificarea
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba;
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 363 din 14 decembrie 2017 cu privire la modificarea
componenței nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba;
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 121 din 26 aprilie 2018 cu privire la constatarea
încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba a
domnului consilier județean Florea Ioan;
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 131 din 31 mai 2018 privind modificarea componenţei
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba;
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 205 din 26 iulie 2018 privind modificarea
componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba;
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 287 din 25 octombrie 2018 privind modificarea
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba;
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 321 din 13 decembrie 2018 privind modificarea
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba;
H.G. nr. 650/9 septembrie 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin
detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către doamna
Popescu Monica;
H.G. nr. 657/9 septembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în
condițiile legii, afuncției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Mera NicolaeGheorghe.
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 198 din 26 septembrie 2019 privind modificarea
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba;
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 17-19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 7, art. 8, art. 9 și art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002;
- H.G. nr. 883/10 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în
condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Alba de către domnul Albu Nicolae;

-

-

-

- H.G. nr. 896/10 decembrie 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în
condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Mera NicolaeGheorghe.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 12 din 16 ianuarie 2020.
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. 1271/17 ianuarie 2020

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei Liliana NEGRUŢ – director executiv
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 componenței Autorității Teritoriale
de Ordine Publică a Județului Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 22 ianuarie 2020, pentru a putea fi propus pe ordinea de zi suplimentară a
şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 23 ianuarie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 12/16 ianuarie 2020 şi are ataşat referatul
de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale
de Ordine Publică a Județului Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Nr. 1272/17 ianuarie 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba
La nivelul fiecărui judeţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se organizează şi funcţionează Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, organism cu
rol consultativ, a cărui activitate se desfăşoară în interesul comunităţii.
Prin activitatea sa, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică asigură reprezentarea şi
promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării u
nui climat de siguranţă şi securitate publică.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este organism cu rol consultativ, fără
personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean şi care
îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, în scopul asigurării bunei
desfăşurări şi sporirii eficienței serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în
care funcţionează.
Componența Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică este stabilită conform art. 17 alin.
2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, astfel: şeful inspectoratului de poliţie judeţean, un
reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefectul judeţului, 6 consilieri desemnaţi de
consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de preşedintele consiliului judeţean,
şeful inspectoratului judeţean de jandarmi, şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă
judeţean şi şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ.
Mandatul membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică este valabil până la
următoarele alegeri locale pentru Consiliul Județean Alba. La solicitarea Comitetului de
organizare al Autorității teritoriale de ordine publică, Consiliul Județean Alba a procedat la
desemnarea unui număr de 6 consilieri județeni, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
145/25 august 2016 privind nominalizarea consilierilor județeni care vor face parte din
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba.
Au fost nominalizați prin această hotărâre să facă parte din Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică a Județului Alba următorii consilieri județeni: domnul Tudor PONORANPartidul Național Liberal, domnul Claudiu Vasile RĂCUCI-Partidul Național Liberal, domnul
Dumitru FULEA-Partidul Național Liberal, domnul Ioan FLOREA–Partidul Social Democrat,
domnul Dorin Gheorghe SANDEA –Partidul Social Democrat şi domnul Gheorghe FENEȘER–
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților.
Desemnarea nominală a membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este validată de
consiliul judeţean, conform art. 17 alin. (3) din Legea nr. 218/2002.
În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016, a fost
validată desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului
Alba, în următoarea componență: Președinte, Dumitru FULEA-consilier judeţean; Membri:
Mihai RUS-comisar șef de poliție, împuternicit la comanda Inspectoratului de Poliție al Județului
Alba, Ioan Ilie ILEA-comisar șef de poliție în rezervă, reprezentant al Corpului Național al
Polițiștilor, Tudor PONORAN-consilier judeţean, Claudiu Vasile RĂCUCI-consilier judeţean,
Ioan FLOREA-consilier judeţean, Dorin Gheorghe SANDEA-consilier judeţean, Gheorghe
FENEȘER-consilier judeţean, Mihai Horea BĂRDAȘ-reprezentant al comunității, Gheorghe
Ioan IVINIȘ-reprezentant al comunității, Traian Nicolae URSALEȘ-reprezentant al comunității,
Felician ITU-inspector șef, Inspectoratul Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba, Dorel
SOFICA-inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea”al Județului Alba, Ioan
VODĂ-șef serviciu, Poliția locală Alba Iulia.

Ulterior adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016, prin
care a fost validată desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a
Județului Alba, au survenit modificări ale componenţei acestei autorităţi, prin încetarea calităţii
de membru, ca urmare a modificării conducerii operative a unor instituții publice, ca urmare a
încetării exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de
subprefect al județului Alba sau ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei
normale a mandatului de consilier judeţean ori ocupării funcţiei de vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Alba.
Ultimul act administrativ privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de
Ordine Publică Alba a fost Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 198 din 26 septembrie 2019,
care a stabilit componenţa actuală a acestei autorităţi, după cum urmează: Președinte, Simone
ALBANI-ROCCHETTI-consilier judeţean; Membri: Florin-Constantin DOGARU-comisar șef
de poliție, şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, Ioan Ilie ILEA-comisar șef de poliție în
rezervă, reprezentant al Corpului Național al Polițiștilor, Nicolae-Gheorghe MERA-subprefectul
Județului Alba, Tudor PONORAN-consilier judeţean, Nicolae ALBU-consilier judeţean, Dorin
Gheorghe SANDEA-consilier judeţean, Nicolae LUCA-consilier judeţean, Gheorghe
FENEȘER-consilier județean, Mihai Horea BĂRDAȘ-reprezentant al comunității, Gheorghe
Ioan IVINIȘ-reprezentant al comunității, Traian Nicolae URSALEȘ-reprezentant al comunității,
Marius-Claudiu GIUREA-inspector șef, şef al Inspectoratului Județean de Jandarmi „Avram
Iancu” Alba, Adrian Marius GUIA- inspector șef, şef al Inspectoratului pentru Situații de
Urgență „Unirea” al Județului Alba şi Daniel Ioan ILCU-director executiv, Direcţia Poliția
Locală Alba Iulia.
Prin adoptarea H.G. nr. 883/10 decembrie 2019 a fost dispusă măsura exercitării, cu
caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Alba de către
domnul Albu Nicolae, iar prin H.G. nr. 896/10 decembrie 2019 a fost dispusă încetarea
exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului
Alba de către domnul Mera Nicolae-Gheorghe, amândoi fiind membri Autorității Teritoriale de
Ordine Publică a Județului Alba
Domnul consilier judeţean Albu Nicolae, în prezent Prefectul Judeţului Alba, a fost
membru ATOP având funcţia de Secretar al Comisiei nr. 1 ATOP Alba - Comisia de coordonare
situații de urgență și pentru petiții, iar domnul fost subprefect Mera Nicolae-Gheorghe a fost
Preşedintele Comisiei nr. 2 ATOP Alba - Comisia de planificare stabilire și evaluare a
indicatorilor de performanță minimali.
Până la adoptarea Hotărârii de Guvern privind numirea Subprefecţilor Judeţului Alba, se
impune completarea componenţei ATOP Alba cu un membru, care va ocupa locul domnului
Albu Nicolae.
În aceste condiții, pentru desfășurarea activității Autorității Teritoriale de Ordine Publică
a Județului Alba în condiții de deplină legalitate și pentru a nu fi afectat prea mult cvorumul
necesar pentru desfășurarea ședințelor, este imperios necesar a fi efectuată modificarea
componenţei acestei autorități în sensul nominalizării şi validării desemnării unui consilier
judeţean (validarea făcându-se prin vot secret) în calitate de membru al Autorității Teritoriale de
Ordine Publică a Județului Alba, care va ocupa locul domnului Albu Nicolae în această structură.
Restul structurii ATOP Alba ramâne identică cu cea aprobată prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 198 din 26 septembrie 2019, fără domnul Mera Nicolae-Gheorghe, postul de
Preşedintele al Comisiei nr. 2 ATOP Alba, pe care îl ocupă potrivit legii subprefectul de Alba,
rămânând vacant deocamdată.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
Raport de specialitate, considerăm a fi oportună și legală inițierea și aprobarea proiectului de
hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului
Alba, în forma prezentată de inițiator.
DIRECTOR EXECUTIV,
Liliana NEGRUŢ
Întocmit,
Viorel LUCULESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba,
stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017,
cu modificările ulterioare

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna ianuarie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea componenţei
Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.
255/31 iulie 2017, cu modificările ulterioare;
- adresa nr. 351/20 ianuarie 2020 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1447/20 ianuarie 2020;
- propunerea nr. 1599/21 ianuarie 2020 a secretarului general al Județului Alba cu privire
la modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017, cu modificările ulterioare;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 privind aprobarea
componenţei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia
Copilului Alba;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 186 din 28 iunie 2018 privind modificarea
componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 241 din 14 septembrie 2018 privind
modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului
Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 255/31 iulie 2017;
- art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 150 din 28 iunie 2019 privind
numirea domnului Valentin - Ioan FRĂCEA, în funcţia publică de conducere - director general
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, începând cu data de 1
iulie 2019.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- art. 115 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia
copilului;
- Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență
socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelorcadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal, 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 componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, în
sensul:

- constatării încetării de drept a calității de membru titular al acestei comisii a domnului
Dumitru PANŢA - inspector şcolar pentru învăţământul special, reprezentant al Inspectoratului
Şcolar Judeţean Alba (ca urmare a încetării detaşării în interesul învăţământului) și înlocuirii
acestuia cu doamna Monica Florica PAUL - inspector şcolar pentru învăţământul special,
reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba (ca urmare a numirii prin detaşare în
interesul învăţământului);
- constatării încetării de drept a calității de membru supleant al acestei comisii a doamnei
Felicia CROITORU - inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, reprezentant al
Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba (ca urmare a încetării detaşării în interesul învăţământului)
și înlocuirii acesteia cu doamna Delia Carolina CRISTEA - profesor-educator, Centrul Şcolar
de Educaţie Incluzivă Alba, reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba.
Art. 2. Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017
privind aprobarea componenţei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei
pentru Protecţia Copilului Alba, se modifică în mod corespunzător, urmând a avea următorul
cuprins:
COMPONENȚA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ALBA
Președinte:
Vasile BUMBU
- secretar general al Județului Alba
Vicepreședinte:
Valentin - Ioan FRĂCEA - director general, Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba
Membri titulari:
dr. Anton Ştefan BUTNARU - medic primar medicină generală, profil pediatrie,
Direcția de Sănătate Publică Alba
 desemnat de Direcția de Sănătate Publică Alba
prof. Monica Florica PAUL - inspector școlar învățământ special, Inspectoratul
Școlar Județean Alba
 desemnată de Inspectoratul Școlar Județean Alba
Irina Aurelia BORZA
- șef serviciu, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție
Socială Alba - Serviciul Beneficii de Asistență Socială
 desemnată de Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Alba
Teodor CRIȘAN
- reprezentant legal al Asociației „Sfânta Veronicaˮ
sat Dumbrava, comuna Unirea
 reprezentant al organismelor private acreditate
Teofil Grigore SLEVAȘ
- reprezentant legal al Filialei Filantropia Ortodoxă Totoi
a Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia
 reprezentant al organismelor private acreditate
Membri supleanți:
dr. Nicoleta OARGĂ
- medic primar pediatru - șef secție Pediatrie, Spitalul
Județean de Urgență Alba Iulia
 desemnată de Direcția de Sănătate Publică Alba
prof. Delia Carolina CRISTEA - profesor-educator, Centrul Şcolar de Educaţie
Incluzivă Alba
 desemnată de Inspectoratul Școlar Județean Alba
Adina PANTEA
- consilier superior, Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Alba - Serviciul Beneficii de Asistență
Socială
 desemnată de Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Alba
Sebastian ONAC
- reprezentant legal al Asociației Non Guvernamentală
„Maria Beatrice” Alba Iulia
 reprezentant al organismelor private acreditate
Sebastian TOCĂNEL
- reprezentant legal al Asociației Filantropia Ortodoxă Aiud
 reprezentant al organismelor private acreditate.

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, Comisiei pentru
Protecția Copilului Alba, persoanelor nominalizate prin intermediul secretariatului Comisiei
pentru Protecția Copilului Alba, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Biroului resurse
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 13
Alba Iulia, 21 ianuarie 2020
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, cu completările ulterioare, către următoarele comisii de
specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 1591/21 ianuarie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea componenţei
Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017, cu modificările ulterioare

I. Expunere de motive
Comisia pentru Protecţia Copilului Alba este organul de specialitate, fără personalitate
juridică, al Consiliului Judeţean Alba, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării
drepturilor copilului, aceasta respectând, promovând şi garantând drepturile copilului în toate
activităţile pe care le întreprinde.
Totodată, această comisie este organismul cu activitate decizională în materia protecţiei şi
promovării drepturilor copilului, fiind înfiinţată în baza art. 115 alin. 1 din Legea nr. 272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și
completările ulterioare şi a funcţionează în baza prevederilor H.G. nr. 502/2017 privind
organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 au fost aprobate atât
componenţa, cât și Regulamentul de organizare și funcționare ale Comisiei pentru Protecţia
Copilului Alba.
În conformitate cu prevederile art. 5 alin 1 lit. c din H.G. nr. 502/2017 privind
organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului, secretarul general al judeţului
„verifică îndeplinirea de către membrii comisiei a condiţiilor prevăzute la lit. a şi lit. b şi propune
consiliului judeţean, modificarea componenţei Comisiei în cazul în care aceste condiţii nu sunt
îndeplinite”
Prin adresa nr. 351/20 ianuarie 2020 înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba
cu nr. 1447/20 ianuarie 2020, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba ne aduce la cunoştinţă faptul că
desemnează în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului ca membru titular pe doamna Monica
Florica PAUL - inspector şcolar pentru învăţământul special, şi membru supleant pe doamna
Delia Carolina CRISTEA - professor-educator la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 privind aprobarea
componenţei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia
Copilului Alba;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 186 din 28 iunie 2018 privind modificarea
componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 241 din 14 septembrie 2018 privind
modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului
Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 255/31 iulie 2017;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 150 din 28 iunie 2019 privind numirea
domnului Valentin - Ioan FRĂCEA, în funcţia publică de conducere - director general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, începând cu data de 1 iulie
2019.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;

- art. 115 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia
copilului;
- Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență
socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelorcadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal, 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
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 13 din 21 ianuarie 2020.
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. 1599/21 ianuarie 2020
PROPUNERE
privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017, cu modificările ulterioare
În conformitate cu prevederile art. 115 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în
subordinea consiliului judeţean funcţionează comisia pentru protecţia copilului, organ de
specialitate, fără personalitate juridică. Această comisie este organizată și funcționează în
conformitate cu prevederile H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei
pentru protecţia copilului. În conformitate cu prevederile art. 5 alin 1lit. c din H.G. nr. 502/2017
privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului, secretarul general al
județului, întocmeşte proiectul de hotărâre privind înfiinţarea şi componenţa comisiei, pe care îl
supune aprobării consiliului judeţean.
Componența comisiei este reglementată în conținutul art. 3 alin 1 din H.G. nr. 502/2017
privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului, prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 fiind aprobate atât componenţa, cât și
Regulamentul de organizare și funcționare ale Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba.
Din componența comisiei face parte şi un psiholog sau un psihopedagog desemnat de
inspectoratul şcolar judeţean. Fiecare dintre membrii titulari ai comisiei are desemnat un
supleant.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba prin adresa nr. 351/20 ianuarie 2020 , înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1447/20 ianuarie 2020 ne aduce la cunoştinţă faptul
că desemnează în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba ca membru titular pe doamna
Monica Florica PAUL - inspector şcolar pentru învăţământul special, şi membru supleant pe
doamna Delia Carolina CRISTEA - profesor-educator la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
Alba, în calitate de reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba.
În susţinerea solicitării sale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba ataşează:
Decizia nr. 31/13.01.2020 privind încetarea detaşării în interesul învăţământului a
domnului Dumitru Panţa în funcţia de inspector şcolar pentru învăţământul special la ISJ Alba;
Decizia nr. 2860/20.12.2019 privind încetarea detaşării în interesul învăţământului a
doamnei Felicia Melania Croitoru în funcţia de inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei
umane la ISJ Alba;
Decizia nr. 20/13.01.2020 privind numirea doamnei Paul Monica Florica prin detaşare în
interesul învăţământului în funcţia de inspector şcolar pentru învăţământul special la ISJ Alba.
Verificând condiţia prevăzută de art. 3 alin 1 lit. d din H.G. nr. 502/2017 privind
organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului, am constatat următoarele:
Doamna Paul Monica Florica (născută Burdaş) este licenţiată în profilul
Sociopsihopedagogie specializarea Psihopedagogie specială şi în domeniul Psihologie, fiind
absolventă a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „BabeşBolyai” din Cluj Napoca
Doamna Cristea Delia Carolina (născută Ceuca) este licenţiată în profilul
Sociopsihopedagogie specializarea Psihologie, fiind absolventă a Facultăţii de Sociologie şi
Psihologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.
Fiind întrunite condiţiile legale, raportat la prevederile:
 art. 5 alin 1 lit. c din H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei
pentru protecţia copilului, potrivit cărora secretarul general al judeţului „întocmeşte proiectul de
hotărâre privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei, pe care îi supune aprobării consiliului
judeţean”
 art. 5 alin 1 lit. c din H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei
pentru protecţia copilului, potrivit cărora potrivit cărora secretarul general al judeţului „verifică
îndeplinirea de către membrii comisiei a condiţiilor prevăzute la lit. a şi lit. b şi propune

consiliului judeţean, modificarea componenţei Comisiei în cazul în care aceste condiţii nu sunt
îndeplinite”,
PROPUN
Consiliului Judeţean Alba, ca în urma analizării proiectului de hotărîre:
- să constate încetarea de drept a calității de membru titular al acestei comisii a domnului
Dumitru PANŢA - inspector şcolar pentru învăţământul special, reprezentant al Inspectoratului
Şcolar Judeţean Alba (ca urmare a încetării detaşării în interesul învăţământului) și înlocuirea
acestuia cu doamna Monica Florica PAUL - inspector şcolar pentru învăţământul special,
reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba (ca urmare a numirii prin detaşare în
interesul învăţământului);
- să constate încetarea de drept a calității de membru supleant al acestei comisii a
doamnei Felicia CROITORU - inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, reprezentant
al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba (ca urmare a încetării detaşării în interesul
învăţământului) și înlocuirea acesteia cu doamna Delia Carolina CRISTEA – professoreducator, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba, reprezentant al Inspectoratului Şcolar
Judeţean Alba.
În acest caz, componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba este următoarea:
Președinte:
Vasile BUMBU
- secretar general al Județului Alba
Vicepreședinte:
Valentin - Ioan FRĂCEA - director general, Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba
Membri titulari:
dr. Anton Ştefan BUTNARU - medic primar medicină generală, profil pediatrie,
Direcția de Sănătate Publică Alba
 desemnat de Direcția de Sănătate Publică Alba
prof. Monica Florica PAUL - inspector școlar învățământ special, Inspectoratul
Școlar Județean Alba
 desemnată de Inspectoratul Școlar Județean Alba
Irina Aurelia BORZA
- șef serviciu, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție
Socială Alba - Serviciul Beneficii de Asistență Socială
 desemnată de Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Alba
Teodor CRIȘAN
- reprezentant legal al Asociației „Sfânta Veronicaˮ
sat Dumbrava, comuna Unirea
 reprezentant al organismelor private acreditate
Teofil Grigore SLEVAȘ
- reprezentant legal al Filialei Filantropia Ortodoxă Totoi
a Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia
 reprezentant al organismelor private acreditate
Membri supleanți:
dr. Nicoleta OARGĂ
- medic primar pediatru - șef secție Pediatrie, Spitalul
Județean de Urgență Alba Iulia
 desemnată de Direcția de Sănătate Publică Alba
prof. Delia Carolina CRISTEA - profesor-educator, Centrul Şcolar de Educaţie
Incluzivă Alba
 desemnată de Inspectoratul Școlar Județean Alba
Adina PANTEA
- consilier superior, Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Alba - Serviciul Beneficii de Asistență
Socială
 desemnată de Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Alba
Sebastian ONAC
- reprezentant legal al Asociației Non Guvernamentală
„Maria Beatrice” Alba Iulia
 reprezentant al organismelor private acreditate
Sebastian TOCĂNEL
- reprezentant legal al Asociației Filantropia Ortodoxă Aiud
 reprezentant al organismelor private acreditate.
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 1644/21 ianuarie 2020

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei Liliana NEGRUŢ – director executiv
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 componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba,
stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017,
cu modificările ulterioare
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 22 ianuarie 2020, pentru a putea fi propus pe ordinea de zi suplimentară a
şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 23 ianuarie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 13/21 ianuarie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea componenţei
Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.
255/31 iulie 2017, cu modificările ulterioare;
- adresa nr. 351/20 ianuarie 2020 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1447/20 ianuarie 2020;
- propunerea nr. 1599/21 ianuarie 2020 a secretarului general al Județului Alba cu privire
la modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017, cu modificările ulterioare.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI RELAȚII PUBLICE
Nr. 1738 / 22 ianuarie 2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba,
stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017,
cu modificările ulterioare
Potrivit prevederilor art. 115 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în subordinea consiliului
judeţean funcţionează Comisia pentru protecţia copilului, organ de specialitate, fără personalitate
juridică, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului.
Aceasta comisie se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile H.G. nr.
502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.
Conform art. 3, din actul legislativ mai sus menţionat, Comisia este alcătuită din 7 persoane
şi are următoarea componenţă:
a) secretarul judeţului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucureşti - preşedinte;
b) directorul executiv/general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului,
denumită în continuare Direcţie - vicepreşedinte. Acesta poate delega atribuţiile care îi revin
directorului executiv adjunct/general adjunct care coordonează activitatea de protecţie a drepturilor
copilului;
c) un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, având cel puţin gradul de
medic specialist în una dintre următoarele specialităţi medicale sau asimilate: neurologie pediatrică,
pediatrie, psihiatrie pediatrică sau orice altă specializare pediatrică, desemnat de direcţia de sănătate
publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti - membru;
d) un psiholog sau un psihopedagog desemnat de inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al
municipiului Bucureşti - membru;
e) un reprezentant desemnat de agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a
municipiului Bucureşti, de preferinţă un asistent social - membru;
f) doi reprezentanţi ai organismelor private acreditate, propuşi de secretarul judeţului, respectiv al
sectorului municipiului Bucureşti - membri.
(2) Fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei are desemnat un membru supleant.
(3) Mandatul membrilor Comisiei este de cinci aii, cu posibilitatea prelungirii acestuia în situaţii
temeinic motivate.
Măsurile de protecţie specială pe care Comisia le poate stabili, conform Legii nr. 272/2004:
 Plasamentul la o persoană sau familie, un asistent maternal profesionist sau un serviciu de tip
rezidenţial, atunci când exista acordul părinţilor:



o

pentru copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija
părinţilor din motive neimputabile acestora,

o

pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar nu răspunde
penal.

Supravegherea specializată, atunci când există acordul părinţilor sau al reprezentantului legal
al copilului
o

pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar nu răspunde
penal,

o

constă în menţinerea copilului în familia sa, sub condiţia respectării unor obligaţii.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba prin adresa nr. 351/20 ianuarie 2020, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1447/20 ianuarie 2020 ne aduce la cunoştinţă faptul că
desemnează în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba ca membru titular pe doamna
Monica Florica PAUL - inspector şcolar pentru învăţământul special şi membru supleant pe doamna
Delia Carolina CRISTEA – profesor-educator la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba, în
calitate de reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba.
În susţinerea solicitării sale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba ataşează:
Decizia nr. 31/13.01.2020 privind încetarea detaşării în interesul învăţământului a domnului
Dumitru Panţa în funcţia de inspector şcolar pentru învăţământul special la ISJ Alba;
Decizia nr. 2860/20.12.2019 privind încetarea detaşării în interesul învăţământului a doamnei
Felicia Melania Croitoru în funcţia de inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane la ISJ
Alba;
Decizia nr. 20/13.01.2020 privind numirea doamnei Paul Monica Florica prin detaşare în
interesul învăţământului în funcţia de inspector şcolar pentru învăţământul special la ISJ Alba.
Verificând condiţia prevăzută de art. 3 alin 1 lit. d din H.G. nr. 502/2017 privind
organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului, se evidenţiază următoarele:
Doamna Paul Monica Florica (născută Burdaş) este licenţiată în profilul
Sociopsihopedagogie specializarea Psihopedagogie specială şi în domeniul Psihologie, fiind
absolventă a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”
din Cluj Napoca.
Doamna Cristea Delia Carolina (născută Ceuca) este licenţiată în profilul
Sociopsihopedagogie specializarea Psihologie, fiind absolventă a Facultăţii de Sociologie şi
Psihologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.
Având în vedere prevederile art. 5 alin 1 lit. c) şi e) din H.G. nr. 502/2017- în vederea
organizării şi asigurării funcţionării Comisiei, secretarul general al judeţului are următoarele
atribuţii:
„c). întocmeşte proiectul de hotărâre privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei, pe care îi
supune aprobării consiliului judeţean;
e). verifică îndeplinirea de către membrii comisiei a condiţiilor prevăzute la lit. a şi lit. b şi”
propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti
modificarea componenţei Comisiei în cazul în care aceste condiţii nu sunt îndeplinite.”
Fiind întrunite condiţiile legale şi văzând propunerea secretarului general al judeţului se
constată următoarele:
- încetarea de drept a calității de membru titular al acestei comisii a domnului Dumitru
PANŢA - inspector şcolar pentru învăţământul special, reprezentant al Inspectoratului Şcolar
Judeţean Alba (ca urmare a încetării detaşării în interesul învăţământului) și înlocuirea acestuia cu
doamna Monica Florica PAUL - inspector şcolar pentru învăţământul special, reprezentant al
Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba (ca urmare a numirii prin detaşare în interesul învăţământului);
- încetarea de drept a calității de membru supleant al acestei comisii a doamnei Felicia
CROITORU - inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, reprezentant al Inspectoratului
Şcolar Judeţean Alba (ca urmare a încetării detaşării în interesul învăţământului) și înlocuirea
acesteia cu doamna Delia Carolina CRISTEA – profesor-educator, Centrul Şcolar de Educaţie
Incluzivă Alba, reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba.
Astfel, componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba va fi următoarea:
COMPONENȚA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ALBA
Președinte:
Vasile BUMBU
- secretar general al Județului Alba
Vicepreședinte:
Valentin - Ioan FRĂCEA - director general, Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba
Membri titulari:
dr. Anton Ştefan BUTNARU - medic primar medicină generală, profil pediatrie,
Direcția de Sănătate Publică Alba
 desemnat de Direcția de Sănătate Publică Alba

prof. Monica Florica PAUL - inspector școlar învățământ special, Inspectoratul
Școlar Județean Alba
 desemnată de Inspectoratul Școlar Județean Alba
Irina Aurelia BORZA
- șef serviciu, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție
Socială Alba - Serviciul Beneficii de Asistență Socială
 desemnată de Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Alba
Teodor CRIȘAN
- reprezentant legal al Asociației „Sfânta Veronicaˮ
sat Dumbrava, comuna Unirea
 reprezentant al organismelor private acreditate
Teofil SLEVAȘ
- reprezentant legal al Filialei Filantropia Ortodoxă Totoi
a Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia
 reprezentant al organismelor private acreditate
Membri supleanți:
dr. Nicoleta OARGĂ
- medic primar pediatru - șef secție Pediatrie, Spitalul
Județean de Urgență Alba Iulia
 desemnată de Direcția de Sănătate Publică Alba
prof. Delia Carolina CRISTEA - profesor-educator, Centrul Şcolar de Educaţie
Incluzivă Alba
 desemnată de Inspectoratul Școlar Județean Alba
Adina PANTEA
- consilier superior, Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Alba - Serviciul Beneficii de Asistență
Socială
 desemnată de Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Alba
Sebastian ONAC
- reprezentant legal al Asociației Non Guvernamentală
„Maria Beatrice” Alba Iulia
 reprezentant al organismelor private acreditate
Sebastian TOCĂNEL
- reprezentant legal al Asociației Filantropia Ortodoxă Aiud
 reprezentant al organismelor private acreditate.
Având în vedere considerentele şi textele legale la care am făcut trimitere în prezentul raport
de specialitate, considerăm a fi oportună şi legală iniţierea şi aprobarea proiectului de hotărâre
privind aprobarea modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită
prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017, cu modificările ulterioare.

Director Executiv,
Liliana Negruţ

Compartiment Unităţi de asistenţă medicală,
socială şi învăţământ special,
Mirela Camelia Ţimonea

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului - apartament
şi curţi construcţii - monument istoric, situat administrativ
în municipiul Alba Iulia, str. Traian nr. 13, judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna ianuarie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra imobilului - apartament şi curţi construcţii - monument istoric, situate
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Traian, nr. 13, judeţul Alba;
- adresa nr. 49/21 ianuarie 2020 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1634/21 ianuarie 2020.
Analizând raportul nr. 1672/21 ianuarie 2019 al Comisiei de stabilire a oportunităţii
achiziţionării imobilelor monumente istorice.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei
monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, 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 neexercitarea dreptului de preemţiune de către UAT - Judeţul Alba
asupra imobilului - apartament (102 mp) şi curţi construcţii (178 mp), situat administrativ în
municipiul Alba Iulia, str. Traian nr. 13, judeţul Alba, proprietar Societatea de Servicii de
Investiţii Financiare Broker S.A. Cluj Napoca, reprezentată de domnul Şerban Gheorghe-Sorin,
înscris în Lista Monumentelor Istorice, în situl arheologic de grupa A Situl arheologic de la Alba
Iulia - Aşezare civilă, în preajma castrului roman cod LMI 2015 AB-I-m-A-00001.02, conform
documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la
prezenta hotărâre.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției
gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 14
Alba Iulia, 22 ianuarie 2020

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 1749/22 ianuarie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune
asupra imobilului - apartament şi curţi construcţii - monument istoric,
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Traian nr. 13, judeţul Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului - apartament şi curţi construcţii - situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
Traian nr. 13, judeţul Alba, proprietar Societatea de Servicii de Investiţii Financiare Broker S.A.
Cluj Napoca, reprezentată de dl Şerban Gheorghe-Sorin. Imobilul curţi construcţii este înscris în
Lista Monumentelor Istorice, în situl arheologic de grupa A Situl arheologic de la Alba IuliaAşezare civilă, în preajma castrului roman cod LMI 2015 AB-I-m-A-00001.02.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa nr. 49/21 ianuarie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba
cu nr. 1634/21 ianuarie 2020, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică solicitarea
făcută de Societatea de Servicii de Investiţii Financiare Broker S.A. Cluj Napoca, reprezentată de
dl Şerban Gheorghe-Sorin, privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului apartament şi curţi construcţii - monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia,
str. Traian nr. 13, judeţul Alba.
Societatea de Servicii de Investiţii Financiare Broker S.A. Cluj Napoca, reprezentată de
dl Şerban Gheorghe-Sorin, are calitatea de proprietar asupra imobilului, curţi construcţii care
este înscris în Lista Monumentelor Istorice, în situl arheologic de grupa A Situl arheologic de la
Alba Iulia-Aşezare civilă, în preajma castrului roman cod LMI 2015 AB-I-m-A-00001.02, acesta
exprimându-şi intenţia de a vinde imobilul respectiv.
Prin adresa nr. 49/21 ianuarie 2020, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, comunică
neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilul identificat mai sus și transferă dreptul de
preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către autorităţile administraţiei publice
locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba.
Comisia de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilelor monumente istorice,
constituită prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Alba, cu privire la imobilul la
care s-a făcut trimitere anterior, a recomandat neexercitarea dreptului de preemțiune, prin
Raportul nr. 1672/21 ianuarie 2020.
III. Reglementări anterioare
Nu există hotărâri anterioare cu privire la exercitarea dreptului de preemțiune pentru
imobilul care formează obiectul prezentului proiect de hotărâre.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei
monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările
ulterioare;

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba nu exercită dreptul de preemțiune asupra imobilul
identificat mai sus și transferă dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză,
către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba, fapt
comunicat prin adresa nr. 49/21 ianuarie 2020.
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
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.
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, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 14 din 22 ianuarie 2020.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 1755/22 ianuarie 2020

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 neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului - apartament
şi curţi construcţii - monument istoric, situat administrativ
în municipiul Alba Iulia, str. Traian nr. 13, judeţul Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 22 ianuarie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a
şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 23 ianuarie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 14/22 ianuarie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra imobilului - apartament (102 mp) şi curţi construcţii (178 mp) - monument
istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Traian nr. 13, judeţul Alba;
- adresa nr. 49/21 ianuarie 2020 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1634/21 ianuarie 2020.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 1761/22 ianuarie 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului apartament şi curţi construcţii - monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba
Iulia, str. Traian nr. 13, judeţul Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemțiune asupra
imobilului – apartament (102 mp) şi curţi construcţii (178 mp) - monument istoric, proprietar
Societatea de Servicii de Investiţii Financiare Broker S.A. Cluj Napoca, reprezentată de dl
Şerban Gheorghe-Sorin, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Traian nr. 13, judeţul
Alba, aparţinând sitului arheologic de grupa A Situl arheologic de la Alba Iulia-Aşezare civilă, în
preajma castrului roman cod LMI 2015 AB-I-m-A-00001.02.
Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile
exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că
„termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la
data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii
şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu
sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se
negociază cu vânzătorulˮ.
În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 7, acest
drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ. Prin
urmare dreptul de preemţiune se transferă autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv
Consiliul Judeţean Alba şi Primăriei municipiului Alba Iulia.
Conform prevederilor art. 6 alin. 1 din Legea 422/2001 „paza, întreţinerea, conservarea,
consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice
revin, după caz, proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora, în conformitate
cu prevederile prezentei legi”.
Prin adresa nr. 49/21 ianuarie 2019, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, comunică
neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilul identificat mai sus și transferă dreptul de
preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către autorităţile administraţiei publice
locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba.
Faţă de cele menționate mai sus, Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba trebuie să se
pronunţe dacă îşi exercită sau nu dreptul de preemţiune asupra imobilului mai sus menţionat.
În urma întrunirii Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilului monument
istoric, s-a recomandat, prin Raportul nr. 1672/21 ianuarie 2020, anexat prezentului proiect de
hotărâre, că nu este oportună achiziţia imobilului – apartament şi curţi construcţii - monument
istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Traian nr. 13, judeţul Alba.
Considerăm că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilului mai sus
prezentat, prin urmare propunem adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în considerarea
aspectelor mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor 173 alin. 1 lit. f din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte
şi alte atribuţii prevăzute de lege şi a Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor
istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului-teren - monument
istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 116,
judeţul Alba, înscris în CF nr. 76270 Alba Iulia
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna ianuarie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra imobilului-teren – monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba
Iulia, str. Calea Moților, nr. 116, judeţul Alba, înscris în CF nr. 76270 Alba Iulia;
- adresa nr. 30/20 ianuarie 2020 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1633/21 ianuarie 2020.
Analizând raportul nr. 1671/21 ianuarie 2019, al Comisiei de stabilire a oportunităţii
achiziţionării imobilelor monumente istorice.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei
monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, 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 neexercitarea dreptului de preemţiune de către UAT - Judeţul Alba
asupra imobilului-teren - situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 116,
judeţul Alba, proprietar SC Midtown Retail SRL, în cotă de 1/1 părţi, înscris în CF nr. 76270
Alba Iulia, în suprafaţă totală de 160 mp., monument istoric înscris în Lista Monumentelor
Istorice 2015, nr. crt. 3, cod AB-I-m-A-00001.02, conform documentaţiei transmise de către
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției
gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 15
Alba Iulia, 22 ianuarie 2020

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 1756/22 ianuarie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului-teren – monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
Calea Moților, nr. 116, judeţul Alba, înscris în CF nr. 76270 Alba Iulia

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului - monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moților,
nr. 116, judeţul Alba, înscris în CF nr. 76270 Alba Iulia, în suprafaţă totală de 160 mp., înscris în
Lista Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 3, cod AB-I-m-A-00001.02.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa nr. 31/20 ianuarie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba
cu nr. 1633/21 ianuarie 2020, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică solicitarea
făcută de SC Midtown Retail SRL Timișoara, privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 116, judeţul
Alba, înscris în CF nr. 76270 Alba Iulia.
SC Midtown Retail SRL Timișoara, are calitatea de proprietar în cotă 1/1 părţi asupra
imobilului – teren - monument istoric de interes local, conform Listei Monumentelor Istorice
2015, nr. crt. 3, cod AB-I-m-A-00001.02, aceasta exprimându-şi intenţia de a vinde imobilul
respectiv.
Prin adresa nr. 31/20 ianuarie 2020, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, comunică
neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilul identificat mai sus și transferă dreptul de
preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către autorităţile administraţiei publice
locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba.
Comisia de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilelor monument istoric, constituită
prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Alba, cu privire la imobilul la care s-a făcut
trimitere anterior, a recomandat neexercitarea dreptului de preemțiune, prin Raportul nr. 1671/21
ianuarie 2020.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 164 din 25 iulie 2019 privind neexercitarea
dreptului de preemţiune asupra imobilului-teren – monument istoric, situat administrativ în
municipiul Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 116, judeţul Alba, înscris în CF nr. 76310 Alba
Iulia, CF nr. 76251 Alba Iulia și CF nr. 76270 Alba Iulia.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei
monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările
ulterioare;

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba nu exercită dreptul de preemțiune asupra imobilul
identificat mai sus și transferă dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză,
către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba, fapt
comunicat prin adresa nr. 31/21 ianuarie 2020.
De asemenea Comisia de stabilire a oportunității achiziționării imobilelor monument
istoric a comunicat faptul că nu se recomandă achiziționarea imobilului menționat menționat mai
sus, fapt comunicat prin raportul nr. 1671/21 ianuarie 2020.
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
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.
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, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 15 din 22 ianuarie 2020.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 1757/22 ianuarie 2020

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 neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului-teren – monument
istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 116,
judeţul Alba, înscris în CF nr. 76270 Alba Iulia
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 22 ianuarie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a
şedinţei „ordinare” care va avea loc în data de 23 ianuarie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 15/22 ianuarie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra imobilului - apartament (102 mp) şi curţi construcţii (178 mp) - monument
istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Traian nr. 13, judeţul Alba;
- adresa nr. 49/21 ianuarie 2020 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1634/21 ianuarie 2020.
- raportul nr. 1671/21 ianuarie 2019 al Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării
imobilelor monumente istorice
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 1764/22 ianuarie 2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului-teren – monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
Calea Moților, nr. 116, judeţul Alba, înscris în CF nr. 76270 Alba Iulia
Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemțiune asupra
imobilului – teren - monument istoric, proprietar SC Midtown Retail SRL Timișoara situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 116, judeţul Alba, înscris în CF nr.
76270 Alba Iulia, în suprafaţă totală de 160 mp., înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, nr.
crt. 3, cod AB-I-m-A-00001.02.
Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile
exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că
„termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la
data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii
şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu
sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se
negociază cu vânzătorulˮ.
În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 7, acest
drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ. Prin
urmare dreptul de preemţiune se transferă autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv
Consiliul Judeţean Alba şi Primăriei municipiului Alba Iulia.
Conform prevederilor art. 6 alin. 1 din Legea 422/2001 „paza, întreţinerea, conservarea,
consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice
revin, după caz, proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora, în conformitate
cu prevederile prezentei legi”.
Prin Hotărârea nr. 164 din 25 iulie 2019 Consiliul Județean Alba a aprobat neexercitarea
dreptului de preemțiune asupra imobilului-teren – monument istoric, situat administrativ în
municipiul Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 116, judeţul Alba, înscris în CF nr. 76310 Alba
Iulia, CF nr. 76251 Alba Iulia și CF nr. 76270 Alba Iulia. Conform prevederilor art. 6 alin 3 din
Ordinul 3143/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art.
4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi
completările ulterioare „Comunicările privind neexercitarea dreptului de preempţiune au
termen de valabilitate pe întregul an calendaristic în care au fost emise, inclusiv pentru situaţiile
în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.”, în consecință se impune reexprimarea
dreptului de preemțiune pentru anul 2020, întrucât procedura de vânzare nu a fost finalizată.
Prin adresa nr. 31/20 ianuarie 2020, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, comunică
neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilul identificat mai sus și transferă dreptul de
preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către autorităţile administraţiei publice
locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba.
Faţă de cele menționate mai sus, Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba trebuie să se
pronunţe dacă îşi exercită sau nu dreptul de preemţiune asupra imobilului mai sus menţionat.

În urma întrunirii Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilului monument
istoric, s-a recomandat, prin Raportul nr. 1671/21 ianuarie 2020, anexat prezentului proiect de
hotărâre, că nu este oportună achiziţia imobilului – teren - monument istoric, situat administrativ
în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 116, judeţul Alba, înscris în CF nr. 76270 Alba
Iulia.
Considerăm că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilului mai sus
prezentat, prin urmare propunem adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în considerarea
aspectelor mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor 173 alin. 1 lit. f din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte
şi alte atribuţii prevăzute de lege şi a Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor
istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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