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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ordinii de zi  

a ședinței „ordinară” din data de 19 noiembrie 2019 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 19 noiembrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 569/12 noiembrie 2019 privind 

convocarea Consiliului Județean Alba în ședință „ordinară”, în ziua de 19 noiembrie 2019; 

 - propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 25364/19 noiembrie 2019 

privind completarea ordinii de zi a ședinței „ordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba din data de 19 

noiembrie 2019; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. f şi art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 135 

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.  Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa „ordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba, din 

data de 19 noiembrie 2019, care cuprinde:  

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 24 octombrie 2019 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 189/30 septembrie 2019 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin 

servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Alba. 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre nr. 216/4 noiembrie 2019 privind aprobarea modificării și 

completării  poziției nr. crt. 114 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre nr. 217/4 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea propunerii de 

omologare a traseelor turistice montane din judeţul Alba. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre nr. 218/4 noiembrie 2019 privind rectificarea Bugetului de 

venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al  Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre nr. 219/4 noiembrie 2019 privind rectificarea Bugetului de 

venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al  Societății „Parcul Industrial Cugir” SA. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre nr. 221/8 noiembrie 2019 privind stabilirea preţurilor medii la 

principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2020, în 

judeţul Alba. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre nr. 222/8 noiembrie 2019 privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre nr. 223/8 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea Planului de 

restructurare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoanele 

Adulte cu Dizabilități  Galda de Jos, cu sediul în comuna Galda de Jos, nr. 376,  județul Alba. 



 

6 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

10. Proiect de hotărâre nr. 224/12 noiembrie 2019 privind acceptarea donației bunului 

imobil înscris în CF nr. 72174 Blaj și declararea acestuia ca bun imobil aparținând domeniul 

public al Județului Alba. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

11. Proiect de hotărâre nr. 225/12 noiembrie 2019 cu privire la însuşirea 

Documentaţiilor cadastrale privind actualizare date imobile, având categoria de folosinţă drum, 

asupra unor imobile - poduri, în vederea înscrierii construcţiilor în cartea funciară acestea fiind 

situate pe DJ 107I, pe raza administrativ teritorială a localităţilor Aiud, Ponor, Mogoş, Bucium, 

ca bunuri aparţinând domeniului public al Judeţului Alba. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

12. Proiect de hotărâre nr. 226/12 noiembrie 2019 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul 

„Modernizare drum județean DJ 142L: Ciumbrud - Sâncrai - Rădești - Leorinț - Meșcreac - 

Pețelca - Căpud - Zărieș - Gara Podu Mureș (DN 14B)” și a indicatorilor tehnico-economici 

corespunzători tronsonului cuprins între km 16+850 – 21+222,24. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

13. Proiect de hotărâre nr. 227/12 noiembrie 2019 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul „Pod pe DJ 141C peste Valea Cenade km 2 + 600, județul Alba”. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

14. Proiect de hotărâre nr. 228/12 noiembrie 2019 privind aprobarea modificării Statului 

de funcţii ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

15. Proiect de hotărâre nr. 193/14 octombrie 2019 privind preluarea cotei de  1/2 părți 

asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al 

Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul 

public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

16. Proiect de hotărâre nr. 202/16 octombrie 2019 privind aprobarea Acordului de 

asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - 

Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate 

al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

17. Proiect de hotărâre nr. 202/6 noiembrie 2019 privind atestarea completării 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

18. Întrebări, interpelări, declaraţii politice 

Art. 2. 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 și Direcţiei 

juridică și administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU 

 

         

 

 

Nr. 229 

Alba Iulia, 19 noiembrie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 135 alin. 7,  art. 

139 alin. 1, art. 139 alin. 5 lit. a şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr 

de 29 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară”  

a Consiliului Județean Alba din data de 24 octombrie 2019 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 19 noiembrie 

2019; 

 Luând în dezbatere Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 24 octombrie 2019, redactat de secretarul județului Alba; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. f şi art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 138 

alin. 15 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.  Se aprobă Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 24 octombrie 2019, conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. 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 și Direcţiei 

juridică și administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 230 

Alba Iulia, 19 noiembrie 2019 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat art. 138 alin. 15, art. 139 

alin. 1, art. 139 alin. 5 lit. a şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 29 

voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi, 24 octombrie 2019,  

cu ocazia şedinţei „ordinară” a Consiliului Judeţean Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr. 541/17 octombrie 2019 pentru a se întruni în ședința „ordinară”, în data de 24 

octombrie  2019, ora 10
00

, în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului din municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba. 

La lucrările şedinţei au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Alba - domnul Ion 

DUMITREL, vicepreşedinții Consiliului Județean Alba - domnul Marius Nicolae HAŢEGAN și 

domnul Dumitru FULEA, secretarul Judeţului Alba - domnul Vasile BUMBU,  precum și un 

număr de 25 consilieri judeţeni. 

 Au asistat la şedinţă domnul Dan Mihai POPESCU - administrator public al Judeţului 

Alba, precum şi directori executivi ai direcţiilor şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 De asemenea au asistat la şedinţă un grup de studenţi ai Universităţii „1 Decembrie 1918” 

Alba Iulia împreună cu doamna lect. univ. dr. Ureche Maria Angela. 

Au lipsit de la ședință domnii consilieri județeni: Cosmin ARION și Marius Nicolae 

CETERAȘ. 

Domnul consilier județean Chiriac Raul Dumitru a intrat în sală înaintea dezbaterilor 

asupra proiectului de hotărâre înscris la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi iniţială, respectiv 

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate cu ocazia 

Sărbătorilor de iarnă 2019  

Domnul consilier judeţean Mihai Lucian MORAR a intrat în sala de şedinţă înainte de 

dezbaterea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 9, respectiv Proiectul de 

hotărâre pentru aprobarea „Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea 

înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă 2019-2020” 

 

Ședința a început la ora 10
00

. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Buna ziua!  

Vă rugăm să luaţi loc!  

Domnule secretar, cum stăm cu prezenţa? 

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Sunt prezenţi un număr de 28 de consilieri judeţeni. 

La începutul şedinţei sunt absenţi domnii consilieri județeni Cosmin Arion, Marius 

Nicolae Ceteraş, Raul Dumitru Chiriac, Lucian Mihai Morar şi Iuliana Şarlea. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Începem şedinţa de astăzi, vă atenţionez să fiţi atenţi la situaţii de incompatibilitate şi 

conflict de interese. 

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

A intrat în sală doamna consilier judeţean Şarlea Iuliana. 

Sunt prezenţi un număr de 29 consilieri judeţeni. 

 

Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion DUMITREL propune și solicită 

aprobarea suplimentării ordinii de zi inițială cu încă 4 proiecte de hotărâri, astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de 

circulație cu excepția riveranilor, pe unele sectoare ale drumurilor județene: DJ 107B: DN 1 - 

Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș - Limită Județul Sibiu; DJ 107: 
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Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - 

Blaj - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limită Județul Mureș; DJ 

106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș 

 Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale 

destinate protecției și promovării drepturilor copilului și  ale persoanelor adulte cu handicap 

 Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019  privind constituirea şi utilizarea excedentului 

bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, în anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare 

 Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 

bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2019 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă rog să fiţi de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte:  

1) Proiect de hotărâre nr. 214/23 octombrie 2019 privind aprobarea instituirii de 

restricții temporare parțiale de circulație cu excepția riveranilor, pe unele sectoare ale 

drumurilor județene: DJ 107B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de 

Secaș - Limită Județul Sibiu; DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - 

Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - 

Cetatea de Baltă - Limită Județul Mureș; DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș;  

2) Proiect de hotărâre nr. 215/23 octombrie 2019 privind aprobarea costului mediu 

anual pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și  ale 

persoanelor adulte cu handicap;  

3) Proiect de hotărâre nr. 212/23 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea 

articolului 2  al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019  privind constituirea 

şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

4) Proiect de hotărâre nr. 213/23 octombrie 2019 privind rectificarea bugetului general 

al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe 

nerambursabile, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii, pe anul 2019.  

 

Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă 4 proiecte de hotărâri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă rog să fiţi de acord cu suplimentarea ordinii de zi. 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva? 

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

29 de voturi pentru. 

 

  Propunerea a fost aprobată cu un număr de 29 voturi „pentru”: domnul președinte 

DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, 

precum și domnii consilieri județeni: ALBANI Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, 

CHERECHEȘ Ioan Dan, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 

PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA 
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Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, 

TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi care include şi cele 4 proiecte de hotărâri 

pentru care a fost aprobată suplimentarea ordinii de zi 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vă rog să votăm Ordinea de zi în ansamblul ei,  

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva? 

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 29 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 207.  

 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 29 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 207/24 octombrie 2019   

 

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU 

Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, FULEA Ioan, 

GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU 

Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, 

RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 

Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri   

 

Încep dezbaterile cu privire la proiectele de hotărâri  

înscrise pe ordinea de zi aprobată 
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Intrăm în Ordinea de zi iniţială :  

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 26 septembrie 2019, redactat de domnul secretar general Vasile 

Bumbu.  

 

Se supune la vot aprobarea Procesului verbal 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 29 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 208.  

 

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

data de 26 septembrie 2019 a fost aprobat cu un număr de 29 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 208/24 octombrie 2019   

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU 

Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, FULEA Ioan, 

GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU 
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Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, 

RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 

Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri   

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

2. Proiect de hotărâre nr. 190/7 octombrie 2019 privind însuşirea documentaţiei 

cadastrale de actualizare date imobil, în vederea înscrierii în CF nr. 109315 Alba Iulia a 

dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului 

public, a construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri 

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

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 29 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 209.  

 

Proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date 

imobil, în vederea înscrierii în CF nr. 109315 Alba Iulia a dreptului de proprietate publică în 

favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public, a construcţiilor din incinta 

obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Alba Iulia”, situat în municipiul Alba 

Iulia, judeţul Alba a fost aprobat cu un număr de 29 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 209/24 octombrie 2019   

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU 

Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, FULEA Ioan, 

GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU 

Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, 

RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 

Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri   

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

3. Proiect de hotărâre nr. 191/14 octombrie 2019 privind aprobarea completării 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Doamna consilier județean Monica FLOREA: 

 Lipseşte domnul Chiriac  

Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 29 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 210.  

Proiectul de hotărâre privind aprobarea completării  Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al Județului Alba a fost aprobat cu un număr de 29 voturi „pentru”, fiind 

adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 210/24 octombrie 2019   

29 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU 

Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, FULEA Ioan, 

GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU 

Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, 

RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 

Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri   

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

4. Proiect de hotărâre nr. 192/14 octombrie 2019 privind aprobarea conturilor de 

execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a 

bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

pentru trimestrul III al anului 2019 

 

Nu au participat la dezbateri domnii consilieri judeţeni MUREŞAN Corneliu, RADU 

Călin, PRODAN Gheorghe Lucian și TĂTAR Virgil. 

 

Domnul consilier județean Virgil TĂTAR: 

Eu nu particip la dezbateri şi la vot. 

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la dezbateri domnul consilier judeţean Tătar Virgil, domnul consilier 

judeţean Prodan Gheorghe Lucian, domnul consilier judeţean Mureşan Corneliu şi domnul 

consilier judeţean Radu Călin. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Doamna consilier județean Monica FLOREA: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  
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Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Domnii consilieri judeţeni Tătar Virgil, Mureşan Corneliu, Radu Călin şi Prodan 

Gheorghe nu au participat la vot. 

Ceilalţi consilieri judeţeni prezenţi au votat pentru?  

Da, cu un mumăr de 25 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 211. 

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al 

Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și 

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

a fost aprobat cu un număr de 25 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 211/24 octombrie 2019   

25 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU 

Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, FULEA Ioan, 

GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU 

Marcel, PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, 

STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

Nu au participat la vot domnii consilieri judeţeni MUREŞAN Corneliu, RADU Călin, 

PRODAN Gheorghe Lucian și TĂTAR Virgil. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

5. Proiect de hotărâre nr. 193/14 octombrie 2019 privind preluarea cotei de  1/2 părți 

asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al 

Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul 

public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Doamna consilier județean Monica FLOREA: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Domnule Preşedinte, aici aş dori să intervin. 

Avem un precedent, Blajul, avem un al doilea proiect, Ocna Mureş. 

Consider că nu este oportun să dirijăm nişte bani în intenţiile unui primar de a face ceva 

în comunitatea sa.  

Foarte bine, sunt sigur că va găsi finanţare, pe fonduri europene, pe orice, pentru că până 

la urmă asta este obligaţia lui de primar, să-şi găsească finanţare, că au proiecte locale şi în care 

moral, este să nu continuăm precedentul acela făcut cu Blajul, astfel încât fiecare primar - să 

avem neplăcerea sau plăcerea - pentru dumneavoastră nu ştiu dacă e sau nu e, să ducem nişte 

bani din cadrul Judeţului Alba, din fondurile Judeţului Alba către primării.  

Nu e normal pentru plăcerea unui primar, noi să facem aşa ceva. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Am înţeles punctul dumneavoastră de vedere. 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Pentru dezvoltarea judeţului, nu ţine Casă de Cultură la Aiud. Casă de Cultură la Aiud se 

poate face, sunt convins cu alte finanţări.  

Vă mulţumesc. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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Mulţumesc.  

Este un punct de vedere.  

Domnul consilier județean Simion CREŢU: 

Da, cred că discuţia trebuie avută la momentul în care se referă la obiectivul de investiţie. 

Punctul ăsta se referă la preluarea cotei de 1/2 părți asupra bunului imobil - teren 

intravilan în suprafață de 2335 mp, care trece la Consiliul Judeţean Alba.  

Ca să nu deviem, că probabil o să intervin şi eu cu un punct de vedere. 

Terenul îl luăm, îl putem face pentru altceva, după aceea … 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Păi nu, că în proiect se spune foarte clar, n-aţi citit proiectul? 

Centru Cultural şi aşa mai departe…  

Domnul consilier județean Călin RADU: 

La proiectul 12 avem terenul, avem… 

Domnul consilier județean Simion CREŢU: 

Da, după aceea avem studiul de fezabilitate… 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Deci dacă votez terenul, normal că votez şi studiul. 

Dacă mă abţin la teren, nu mai are rost să votez studiul… 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Abţineri din partea domnilor consilieri judeţeni Sandea Dorin Gheorghe, Dumitru 

Bogdan Mihai, Radu Călin, Luca Nicolae, Mureşan Corneliu, Prodan Gheorghe Lucian, Oţoiu 

Marcel, Puşcă Nicolae, Matei Ioan.  

În total 9 abţineri şi 20 de voturi pentru.  

Raportat la prevederile art. 139 alin. 2, coroborat cu art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, nu poate fi adoptată hotărâre. 

 

 Proiectul de hotărâre privind preluarea cotei de  1/2 părți asupra unui bun imobil - 

teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al Municipiului Aiud și din 

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

administrarea Consiliului Județean Alba nu a fost aprobat şi nu a fost adoptată hotărâre, întrucât 

nu a fost îndeplinită majoritatea calificată (22 voturi „pentru”) prevăzută de art. 139 alin. 2 şi  

art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

20 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, COMȘA Cătălin Răzvan, CREŢU 

Simion, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, 

NEGRUȚIU Adrian-Emil, PONORAN Tudor, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA 

Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

9 abțineri din partea domnilor consilieri județeni: DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MUREŞAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 

PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin și SANDEA Dorin-Gheorghe. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Mai departe. 6. Proiect de hotărâre nr. 194/14 octombrie 2019 privind includerea unor 

bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora 

către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean COMȘA Cătălin Răzvan. 
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Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la dezbateri domnul consilier judeţean Comșa Cătălin Răzvan. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Doamna consilier județean Monica FLOREA: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 28 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 212. 

Domnul consilier judeţean Comșa Cătălin Răzvan nu a participat la vot. 

 

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

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

fost aprobat cu un număr de 28 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 212/24 octombrie 2019   

28 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CREŢU Simion, DUMITRU 

Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel 

Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, 

OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU 

Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 

TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

Nu a participat la vot domnul consilier județean COMȘA Cătălin Răzvan. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

7. Proiect de hotărâre nr. 196/15 octombrie 2019 cu privire la aprobarea unor cheltuieli 

care vor fi efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2019 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Doamna consilier județean Monica FLOREA: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Doresc să intervin.  

Avem o sumă de 40000 de lei care se alocă colindătorilor.  

Şi aici, aş dori şi eu un argument legal care să ne spună ceea ce putem pe lege, dacă 

putem să dăm aceşti bani sau nu putem. 

Da ? Sau facem nişte artificii? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Juridic, am pus întrebarea pe lege, ca să nu răspundem noi ca oportunitate. 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Deci, argumentul legal înseamnă că trebuie să fie înscris expres în lege treaba asta.  
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Se poate sau nu se poate? 

Doamna Liliana Negruţ  - director executiv, Direcţia juridică şi administraţie 

publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

Din moment ce sunt emise avizele de legalitate pe acest proiect, înseamna că... 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Eu zic, că în lege scrie că pentru colindători se pot da aceşti bani sau nu?  

Putem da aceşti bani sau nu? 

Doamna Liliana Negruţ  - director executiv, Direcţia juridică şi administraţie 

publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

În proiect se scrie că se alocă aceşti bani pentru desfăşurarea unor activităţi. 

Dacă ar scrie în fiecare lege pentru ce se finanţează, înseamnă că am fi tot timpul 

îngrădiţi cu chestiunea asta. 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Şi suma de 40.000 de lei de unde reiese? Aveţi ceva? 

Doamna Liliana Negruţ  - director executiv, Direcţia juridică şi administraţie 

publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

Este o estimare a cheltuielior facute în fiecare an pentru colindători. 

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

A intrat în sală domnul consilier judeţean Chiriac Raul Dumitru. 

Sunt prezenţi un număr de 30 consilieri judeţeni. 

Domnul Marian Florin AITAI  - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

Ca în fiecare an, avem un astfel de proiect de hotărâre. 

Cheltuielile sunt de la cheltuielile materiale, este foarte, foarte legal. 

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Atâta timp cât nu există un text de lege care să interzică, este permis să faci o astfel de 

cheltuială. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Am înţeles. Deci Comisia 1 şi 4 au dat aviz favorabil,  

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Toţi consilierii judeţeni au votat pentru?  

Cu un număr de 30 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 213. 

 

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate cu 

ocazia Sărbătorilor de iarnă 2019 a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind 

adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 213/24 octombrie 2019   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA 

Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA 

Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MUREŞAN 

Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe 

Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, 

STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU 

Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 
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8. Proiect de hotărâre nr. 197/15 octombrie 2019 privind aprobarea modificării Statului 

de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 

Domnul consilier județean Călin RADU: 

Vreau să întreb câte ceva legat de eventualul precedent pe care l-am putea crea.  

Aici se angajează pe un post, mă rog, se angajează un actor, dar fără studii de actor.  

Este o persoană care are studii superioare sau postul liber e de studii superioare.  

Înţelegem că Teatrul îşi propune proiecte tot mai complexe şi mai diversificate şi că e 

nevoie de actori.  

Înţelegem asta, însă nu cred că e în regulă să angajăm pe un post o persoană pe studii 

superioare, fără studii în domeniu.  

Fără studii de păpuşar, nu ştiu cum se numeşte...   

Domnul Dan Mihai POPESCU administrator public al judeţului Alba: 

Bun, răspuns tehnic! 

Este o realitate, realitatea teatrelor de păpuşi din ţară care în facultăţile de profil foarte 

puţini dintre absolvenţii de facultate se angajează pe astfel de posturi. 

Vă spunem noi, fiindcă noi putem să demonstrăm din nenumăratele apeluri la 

Universitatea din Târgu Mureş, la Universitatea din Bucureşti, în care n-am găsit actori de teatru 

de păpuşi şi marionete care să se angajeze.  

Iar în aceste condiţii, ca să ai un act titular artistic, teatral în zona respectivă, îţi trebuie un 

număr de actori. 

Şi în condiţiile astea am ajuns la această situaţie de a angaja un actor care lucrează în 

domeniu, cu studii medii, oricum nu e un actor pe care l-am găsit prin recrutare de la universităţi.   

Domnul consilier județean Gheorghe Lucian PRODAN: 

Dar exista o perioadă de probă?  

Pentru actorul ăsta care nu este actor de fapt? 

Domnul Dan Mihai POPESCU administrator public al judeţului Alba: 

Cu siguranţă, este o perioadă de probă. Eu nu-s angajatul Teatrului de păpuşi, dar cu 

siguranţă înţeleg fenomenul.  

Domnul consilier județean Dorin Gheorghe SANDEA: 

Calificarea la locul de muncă… 

Domnul consilier județean Călin RADU: 

Calificarea de la locul de muncă şi obţinerea de competenţe pentru această meserie s-ar 

putea face printr-un contract de voluntariat, mă gândesc.  

Aşa că n-ar trebui să fie plătiţi o perioadă de timp, vreo câteva luni probabil, 6 luni, până 

când îşi face acele competenţe, să poată să profeseze. 

Nu să-l luăm, probabil o fi inginer, probabil o fi bucătar, şi stăm lângă o persoană şi 

învaţă cum e cu mânuitul păpuşilor, urmând să-l angajăm pe studii superioare, să-i facem ce?   

O persoană care vine să înveţe. Eu nu sunt de acord.  

Domnul Dan Mihai POPESCU administrator public al judeţului Alba: 

Nu e vorba de studii superioare, pot fi şi studii medii... 

Nu e vorba de studii superioare, se transformă un post de studii superioare într-un post de 

studii medii. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Şi colegul a înţeles, numai că vrea să se lămurească, să fie mai influent.  

Doamna consilier județean Iuliana ŞARLEA: 

Am şi eu o propunere!  

Dacă tot cerem competenţe pentru începători, propunem ca să fie neplătiţi începătorii, să 

fie neplătiţi şi consilierii judeţeni până când capătă competenţe. 
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Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Hai să numărăm!  

Deci cine se abţine? 

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Abţineri din partea domnilor consilieri judeţeni Dumitru Bogdan Mihai, Radu Călin, 

Luca Nicolae, Mureşan Corneliu, Prodan Gheorghe Lucian, Matei Ioan şi Puşcă Nicolae.  

Cu un număr de 23 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 214. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

La Centrul de Cultură „Augustin Bena”, sigur în momentul când angajezi pe profil – 

actorie sau muzical, cel care vine este supus unei examinări, adică trebuie să aibă calităţi chiar 

dacă n-are studii de specialitate.  

Eu sunt inginer şi pot să mă angajez la Centrul de Cultură „Augustin Bena” pentru că am 

calităţi artistice.  

Deci, sunt anumite instituţii care impun studii de specialitate, de exemplu Filarmonica din 

Cluj, Filarmonica din Sibiu, sunt anumite posturi de actor care nu necesită studii de specialitate, 

pentru că este considerat un talent nativ.  

Mulţumesc.        

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Teatrului de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia a fost aprobat cu un număr de 23 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 214/24 octombrie 2019   

23 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA 

Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, FULEA Ioan, 

GIURGIU Marcel Olimpiu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, 

SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR 

Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

7 abțineri domnii consilieri județeni: DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MUREŞAN Corneliu, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae și 

RADU Călin. 

  

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Intră în sală domnul consilier judeţean Mihai Lucian Morar. Sunt prezenţi un număr de 

31 consilieri judeţeni. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

9. Proiect de hotărâre nr. 198/15 octombrie 2019 pentru aprobarea „Planului operativ 

de acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de 

iarnă 2019-2020” 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean TĂTAR Virgil. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Domnul Tătar Virgil nu participă la discuţii şi la vot. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 
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 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 30 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 215. 

Domnul consilier judeţean Tătar Virgil nu a participat la vot. 

 

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea „Planului operativ de acţiune privind 

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

fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 215/24 octombrie 2019   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA 

Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA 

Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR 

Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN 

Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 

SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și 

UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

Nu a participat la vot domnul consilier județean TĂTAR Virgil. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

10. Proiect de hotărâre nr. 199/15 octombrie 2019 privind aprobarea modificării 

Statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 216. 

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 216/24 octombrie 2019   
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31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA 

Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA 

Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR 

Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN 

Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 

SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela 

Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

11. Proiect de hotărâre nr. 200/16 octombrie 2019 privind însuşirea documentaţiilor 

tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în 

favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al 

judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - 

Berghin - Colibi - Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei 

- Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 217. 

 

Proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul 

Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului Alba, asupra 

drumului judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - 

Secăşel - Cergăul Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - 

Cetatea de Baltă - Limita Judeţul Mureş a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind 

adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 217/24 octombrie 2019   

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA 

Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA 

Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR 

Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN 

Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 

SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela 

Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

12. Proiect de hotărâre nr. 202/16 octombrie 2019 privind aprobarea Acordului de 

asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - 
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Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate 

al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Retrag Proiectul nr. 12. 

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT - 

Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - Județul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiții: 

„Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” a fost retras de pe ordinea de zi de către 

inițiator - domnul Ion DUMITREL.   
 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

13. Proiect de hotărâre nr. 203/16 octombrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de 

desfășurare a activității culturale „Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor 

din comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Pianu, Săsciori, Șpring, Șugag” 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 218. 

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității 

culturale „Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor din comunele Câlnic, 

Cut, Gârbova, Pianu, Săsciori, Șpring, Șugag” a fost aprobat cu un număr de 31 voturi 

„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 218/24 octombrie 2019   

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA 

Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA 

Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR 

Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN 

Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 

SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela 

Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

14. Proiect de hotărâre nr. 204/16 octombrie 2019 privind aprobarea constituirii 

Comisiei pentru coordonarea imprementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale şi a Regulamentului de funcționare a 

Comisiei privind aşezările informale 
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Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 219. 

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei pentru coordonarea 

imprementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din 

aşezările informale şi a Regulamentului de funcționare a Comisiei privind aşezările informale a 

fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 219/24 octombrie 2019   

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA 

Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA 

Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR 

Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN 

Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 

SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela 

Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

15. Proiect de hotărâre nr. 205/17 octombrie 2019 privind aprobarea modificării 

Statului de funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 220. 
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Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Centrului de 

Cultură „Augustin Bena” Alba a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 220/24 octombrie 2019   

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA 

Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA 

Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR 

Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN 

Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 

SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela 

Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

16. Proiect de hotărâre nr. 206/17 octombrie 2019 privind aprobarea modificării 

Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian.  

 

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la dezbateri domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 30 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 221. 

Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian. 

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 221/24 octombrie 2019   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA 

Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA 

Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR 

Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN 

Tudor, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, 

STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU 

Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

Nu a participat la vot domnul consilier județean PRODAN Gheorghe Lucian. 
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Domnul președinte Ion DUMITREL: 

17. Proiect de hotărâre nr. 207/17 octombrie 2019 privind încuviințarea cererii adresate 

Consiliului local al Orașului Abrud, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al 

Orașului Abrud și din administrarea Consiliului local al Orașului Abrud, în domeniul public al 

Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean RADU Călin. 

 

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la dezbateri domnul consilier judeţean Radu Calin. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr 30 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 222. 

Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Radu Călin. 

 

Proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Orașului 

Abrud, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Orașului Abrud și din 

administrarea Consiliului local al Orașului Abrud, în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba a fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind 

adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 222/24 octombrie 2019   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA 

Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA 

Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR 

Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN 

Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION 

Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia 

și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

Nu a participat la vot domnul consilier județean RADU Călin. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

18. Proiect de hotărâre nr. 208/17 octombrie 2019 privind aprobarea Planului de 

școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 desfășurat de Școala de Arte și meșteșuguri din cadrul 

Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 

Avizele comisiilor de specialitate  
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 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 

Domnul consilier județean Simion CREŢU: 

Ca să revin la tema pe care n-am mai discutat-o, cred că este foarte important să precizez 

că, de obicei, activităţile se desfăşoară concentric în jurul municipiilor şi a oraşelor mai mari.  

Avem centrele multifuncţionale, la Blaj este sportul, la Ocna Mureş este turismul, aici la 

Aiud este zona care cuprinde 1/6 din judeţ şi este nevoie de un asemenea obiectiv, Centrul 

multicultural.  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Vreau să vă spun că, ceea ce spunea domnul consilier judeţean Creţu, noi am avut clase şi 

avem clase pentru meşteri. 

Domnul consilier județean Marcel OŢOIU: 

Domnule preşedinte, dacă-mi permiteţi o secundă, mă uitam aicea şi în Referatul de 

aprobare, este vorba de formare profesională continuă, cumva?  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Nu. 

E şcoală specifică. 

Domnul consilier județean Marcel OŢOIU: 

Corect, atunci nu este formare profesională continuă.  

N-aş vrea să fac eu acuma apologia ideologiilor, dar credeţi-mă, dacă e formare 

profesională şi vrem să facem tulnicărese, dacă vrem să pregătim ca să dezvolte ulterior abilităţi, 

deprinderi, pentru a face ceea ce ne-am propus noi prin acest proiect, atunci să nu vorbim de 

formare profesională continuă.  

Formarea profesională continuă se referă deja la angajaţii celor de la Centrul cultural 

„Augustin Bena” care fac astfel de lucruri.  

Şi atunci să ştim: este formare profesională sau dacă este curs de formare profesională, 

este ok.  

Şi atunci vă întrebăm domnule director, dacă-mi permiteţi, este vorba de vreo alocare 

bugetară suplimentară pentru aceste cursuri sau ne încadrăm în alocările bugetare?  

Domnul Marian Florin AITAI  - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

Ne încadrăm în alocările bugetare.   

Domnul consilier județean Marcel OŢOIU: 

Da, asta era singura nelămurire.  

Mulţumesc frumos. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Şi nici nu e foarte scump astfel de... 

Domnul consilier județean Călin RADU: 

Legat de acest proiect, în mare m-am uitat peste planul de şcolarizare şi am văzut că e 

nevoie de 3 clase de cântat la tulnic la Câmpeni, Albac şi Avram Iancu.  

Pentru a conserva şi a păstra această tradiţie, mă gândesc eu, că ar fi suficientă o singură 

clasă, la Câmpeni, unde copiii din Albac şi din Avram Iancu ar putea fără probleme să ajungă, 

astfel încât să nu-i punem pe drumuri.  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Stai, stai aşa. 

Că-i punem pe drumuri, dacă e ceea ce spui dumneata. 

Domnul consilier județean Călin RADU: 

Înseamnă că vom avea doar o persoană care va face acele drumuri la Albac şi la Avram 

Iancu. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Nu, nu.  
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Dacă, şi cred că cunoaşteţi foarte bine judeţul şi mai ales tradiţiile judeţului, aceste 

tulnicărese au existat în zona rurală. 

Şi vorbim acum, dacă e să le luăm la rând şi vi le spun, e vorba de Avram Iancu, e vorba 

de Arieşeni, şi toată zona asta, în niciun caz Câmpeniul.  

La Câmpeni, a fost o iniţiativă foarte bună şi ştim tulnicăresele respective şi noi ne dorim 

să facem cursuri pentru că poţi să pregăteşti în doi ani de zile sau trei, cât durează cursul acesta şi 

după care poţi să te muţi să faci în altă parte, şi lucrurile astea vrem să le facem în toată zona 

Munţilor Apuseni, aşa cum cu meşteşugul prelucrării lemnului artizanal am avut clase şi încă 

mai sunt.  

Şi la dansuri specifice am avut clase şi s-au mutat, deci e o adaptare la nevoi pentru a 

păstra tradiţiile noastre. 

Domnul consilier județean Călin RADU: 

Deci înţeleg că în cele trei localităţi se vor face cursuri pentru 75 de cântăreţi la tulnic. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Nici nu poate să fie mai puţini. 

Domnul consilier județean Călin RADU: 

În regulă. Nu ştiu dacă sunt atâţia copii interesaţi în acele zone. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Nu se adresează numai copiilor. 

Domnul consilier județean Călin RADU: 

Adulţi, persoane, în regulă.  

Spuneaţi de tradiţii, ce recomand eu: de exemplu la Avram Iancu ei sunt specialişti în 

dogărit, nu neaparat la cântatul la tulnic, ar putea fi o Şcoală de Arte de dogărit, de a învăţa 

tinerii sau cine doreşte pe partea de tradiţie de dogărit, iar la Albac este partea de confecţionat 

şindrilă, e o tradiţie foarte bună şi plăcută, chiar tinerii ar trebui aplecaţi către aceasta. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Sunt idei bune, mulţumim… 

Domnul consilier județean Călin RADU: 

Acum stiţi şi dumneavoastră, moţii prelucrau lemnul, nu cântau toată ziua la tulnice, de 

aceea mă mir de aceste 75 de locuri. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Ştii ce rugăminte am: vezi ca reacţionează moţii şi s-ar putea să nu-ţi dea dreptate! 

Domnul consilier județean Călin RADU: 

Am înţeles, îmi cer scuze, înţeleg tradiţiile, sunt de acord cu ele, dar moţii nu au cântat 

toată viaţa la tulnic, ci au făcut munca legată de prelucrarea lemnului. Asta e tradiţia.  

Nu ştiu dacă este normal, pentru că acum copiii, după acestea, după doi ani, cât am văzut 

eu aici că e cursul, după doi ani ajung la Teatrul de păpuşi, şi să se califice la locul de muncă.  

Noi pregătim tulnicărese, ei vor…  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

O să rugăm Universitatea să facă şi o secţie de actorie. 

Domnul consilier județean Călin RADU: 

Nu ştiu cât ar fi de oportun să prindem în planul de şcolarizare de la Augustin Bena 

tocmai partea de artă decorative. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Am înţeles sugestia dumneavoastră, dacă mai aveţi altele? 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Abţineri din partea domnilor consilieri judeţeni Dumitru Bogdan, Radu Călin, Luca 

Nicolae, Mureşan Corneliu, Prodan Gheorghe Lucian, Oțoiu Marcel, Puşcă Nicolae și Matei 

Ioan.  



 

27 

Domnul consilier județean Sandea Dorin Gheorghe, votul dumneavoastră?    

Domnul consilier județean Dorin Gheorghe SANDEA: 

Pentru! 

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

A fost adoptată Hotărârea nr. 223, cu un număr de 23 voturi pentru.  

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 

2019-2020 desfășurat de Școala de Arte și meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba a fost aprobat cu un număr de 23 voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 223/24 octombrie 2019   

23 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA 

Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, FULEA Ioan, 

GIURGIU Marcel Olimpiu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, PONORAN 

Tudor, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, 

TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

8 abțineri domnii consilieri județeni: DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MUREŞAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 

PUŞCĂ Nicolae și RADU Călin.  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

19. Proiect de hotărâre nr. 159/31 iulie 2019 privind acordarea unui ajutor individual 

de minimis pentru majorarea capitalului social la  Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

O intervenţie!  

Încă de la adoptarea bugetului semnalam anumite probleme vis-a-vis de Parcul Industrial 

Cugir.  

Spuneam atunci că se cheltuiesc foarte mulţi bani pe directori, pe ingineri şefi, şi aşa mai 

departe, şi rămân foarte puţini bani pentru dezvoltare.  

Ceea ce am spus atunci, se dovedeşte şi acum, au nevoie de bani pentru dezvoltare şi 

apelează la un alt artificiu, care aşa cum s-a întâmplat şi la DPL, încercăm să ajutăm şi să facem 

ceva acolo.  

Sunt de acord... 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

La DPL a fost efectul pozitiv… 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

La DPL a fost efectul pozitiv, şi ştim de ce… 

La Parcul Industrial Cugir consider că nu este oportun să apelăm la un ajutor de minimis 

şi vă spun şi de ce: atât timp cât acolo directorii sau inginerii şefi au firme, şi ziceam la 

momentul adoptării bugetului, nu-i normal ca la firma ta să te duci să lucrezi în Parcul Industrial 

Cugir, da? Şi să fii inginer şef, angajat al Parcului Industrial Cugir. Când te duci la servici, de 

fapt unde te duci? La Parcul Industrial Cugir sau la firma personală? Deci va trebui să aleagă 

foarte clar ce-şi doreşte. Una!  

A doua chestiune: din discuţiile cu cei care au acolo închiriate hale, mi-au zis în felul 

următor: dacă un geam mi se sparge, sunt obligat să mi-l înlocuiesc eu şi toată cheltuiala asta nu 
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mi se reflectă nici în preţul chiriei, dacă-mi curge apă, eu trebuie să refac acoperişul, că nu vine 

domnul director să limpezească absolut nimic.  

Cheltuielile mari care sunt acolo şi toate problemele, ştiţi despre ele, nu vreau să intru în 

amănunte, consider că atât timp cât un management este defectuos, nu putem să mai dăm încă 

vreo două sute de mii de euro. 

Dar consider că nu e oportun acest lucru în momentul de faţă.  

Un alt management, sau cel puţin să se hotărască ce vor să facă acolo.  

Vă mulţumesc.        

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Am înţeles. Mulţumim.  

Domnul consilier județean Simion CREŢU: 

Nu vreau să fac un comentariu la intervenţia colegului meu, decât la partea cu chiriile. 

Dacă mergi la Bruxelles să-ţi închiriezi un apartament, când îl predai, dacă la o datorie de 

asta ai făcut-o aşa, firma ţi-o plăteşte, deci sunt foarte stricte. 

Acum dacă stau în chirie şi sparg geamul, să vină proprietarul?  

Mă rog, hai să trecem peste asta, eu m-aş referi la o idee mai generoasă.  

Parcul Industrial Cugir e o afacere, are peste 70% grad de ocupare şi lumea vine, vrea să 

se dezvolte, cum să se dezvolte?  

Că acolo acţionar majoritar sau acţionar principal este Consiliul Judeţean, dacă faci un 

credit la bancă, garanţia o face acţionarul unic, actionar unic înseamnă un preşedinte cu 

aprobarea noastră.  

Regula de minimis este o regulă care nu necesită ajutor de stat. 

Parcul Industrial Cugir fiind societate comercială este generatoare de venituri.  

Şi atunci cei 550 de mii de lei, pe care îi dăm, întră în dezvoltarea Parcului.  

Eu la Parcul Industrial, ar trebui să fiu mai generos.  

Noi, Judeţul Alba pe zona Centru, suntem la un nivel destul de modest, nu mai avem 

cercetare. A fost cercetare foarte putenică la Cugir, acum mai este doar o tradiţie, dar e bine şi 

aşa. 

Europa ce vrea? Competitivitate! Ca să faci competitivitate îţi trebuie cercetare, inovare, 

dezvoltare. Parcul Industrial vrea să facă chestiunea asta, deci va trebui să mergem pe activităţi 

noi. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Da, am înţeles. Mulţumesc.  

Vă rog interveniţi, dar mai scurt. 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Eu vreau să zic un lucru: nu vreau să stopăm dezvoltarea, nu asta era intenţia mea. 

Domnul consilier județean Simion CREŢU: 

Am înţeles. 

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Sunt de acord cu dezvoltarea, dar dumneavoastră n-aţi înţeles. 

Eu am dat un exemplu, că se sparge un geam, orice investiţie se face acolo, ţi-o faci pe 

banii tăi dacă eşti chiriaş acolo şi nu e normal.  

Dacă vrei să modernizezi ceva, să trebuiască s-o faci pe banii tăi şi chiria tot aşa s-o 

plăteşti? Unu şi am încheiat subiectul ăsta.  

Doi la mână: atât timp cât avem un Raport al Curţii de Conturi şi aduce argumente care 

spun că nu-s în regulă, da? Şi avem o conducere care nu-şi asumă aceste nereguli, nu pot să dau 

drumul la aceste fonduri despre care discutam la buget, unde au fost nişte sume care trebuiau 

justificate vis-à-vis de cheltuieli.  

Domnul director de la Parcul Industrial Cugir nici măcar nu a venit aici, să ne prezinte, 

sau la buget să spună: uite de ce vreau eu bugetul ăsta, sau de ce am într-un an de zile doar 30 de 

mii de lei profit. 

Mie mi se pare foarte mic, dacă ziceţi că e ocupat  70%!  

Să vin numai cu 30 de mii în condiţiile în care numai salariul pe lună este de 10 mii de 

lei. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Ştii ce rugăminte am? 
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O să ajungem la buget şi cu colegii o să le discutăm atunci.  

Domnul consilier județean Nicolae LUCA: 

Eu zic să nu dam nişte bani în momentul ăsta până nu se… 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Noi îl aprobăm şi pe urmă mai vedem, nu pe ideea care ai spus-o şi tu şi domnul Creţu, că 

aveţi dreptate şi unii şi alţii. 

Noi aprobăm şi pe urmă mai vedem, că doar lucrurile astea împreună le facem şi le-am 

făcut întotdeauna. 

Domnul consilier județean Corneliu MUREŞAN: 

O mică intervenţie şi din partea mea: după cum spunea domnul Creţu. Foarte bine a spus, 

este o afacere Parcul Cugir.  

Întrebarea la care ar trebui să ne răspundem fiecare dintre noi, dacă asta este o afacere, 

dacă noi am fi acţionari, acela unic, ne-am dori să dăm acel ajutor de minimis sau nu?  

Dacă suntem mulţumiţi de cum se desfăşoară lucrurile în acea afacere sau nu suntem?  

Plecând de la management, de la... 

Domnul consilier județean Simion CREŢU: 

E un principiu macroeconomic la structurile de tip Parc Industrial nu mă uit după profit.  

Ele îmi aduc la bugetul local, judeţean şi naţional venituri.  

Au un rol social, deci asta-i. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Da mulţumim. 

Comisiile 1, 3 şi 5 au dat aviz favorabil, să votăm.  

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

9 abţineri din partea grupului de consilieri judeţeni ai Partidului Social Democrat. 

Cu un  număr de 22 voturi pentru, 9 abţineri, a fost adoptată Hotărârea nr. 224. 

 

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis pentru 

majorarea capitalului social la  Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA a fost aprobat cu un 

număr de 22 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 224/24 

octombrie 2019   

22 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA 

Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, FULEA Ioan, 

GIURGIU Marcel Olimpiu, MORAR Mihai Lucian, NEGRUȚIU Adrian-Emil, PONORAN 

Tudor, SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ 

Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

9 abțineri domnii consilieri județeni: DUMITRU Bogdan Mihai, LUCA 

Nicolae, MATEI Ioan, MUREŞAN Corneliu, OȚOIU Marcel, PRODAN Gheorghe Lucian, 

PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin și SANDEA Dorin-Gheorghe. 

 

Continuă şedinţa cu proiectele de hotărâri înscrise suplimentar pe ordinea de zi 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Ordinea de zi suplimentară:  

1. Proiect de hotărâre nr. 214/23 octombrie 2019 privind aprobarea instituirii de 

restricții temporare parțiale de circulație cu excepția riveranilor, pe unele sectoare ale drumurilor 

județene: DJ 107B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș - 
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Limită Județul Sibiu; DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - 

Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 

Baltă - Limită Județul Mureș; DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Aicea trebuie să ne protejăm drumul. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 31 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 225.  

  

Proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de 

circulație cu excepția riveranilor, pe unele sectoare ale drumurilor județene: DJ 107B: DN 1 - 

Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș - Limită Județul Sibiu; DJ 107: 

Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - 

Blaj - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - Limită Județul Mureș; 

DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș a fost aprobat cu un număr de 31 voturi „pentru”, 

fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 225/24 octombrie 2019   

31 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA 

Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA 

Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR 

Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN 

Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, RADU Călin, SANDEA Dorin-Gheorghe, 

SIMION Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela 

Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri    

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

2. Proiect de hotărâre nr. 215/23 octombrie 2019 privind aprobarea costului mediu anual 

pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor 

adulte cu handicap 

 

Nu a participat la dezbateri domnul consilier județean RADU Călin. 

 

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la dezbateri domnul consilier judeţean Radu Călin. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

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

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 30 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 226.  

Domnul consilier judeţean Radu Călin nu a participat la vot. 

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu anual pentru serviciile sociale 

destinate protecției și promovării drepturilor copilului și  ale persoanelor adulte cu handicap a 

fost aprobat cu un număr de 30 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 226/24 octombrie 2019   

30 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA 

Cătălin Răzvan, CREŢU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA 

Monica, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, MORAR 

Mihai Lucian, MUREŞAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN 

Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, PUŞCĂ Nicolae, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION 

Marcel, STĂNESCU Vasile, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia 

și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri 

Nu a participat la vot domnul consilier județean RADU Călin. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

3. Proiect de hotărâre nr. 212/23 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea 

articolului 2  al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019  privind constituirea 

şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

Nu au participat la dezbateri domnii consilieri judeţeni CREŢU Simion, FULEA Ioan, 

MORAR Mihai Lucian, Corneliu MUREŞAN, RADU Călin, PRODAN Gheorghe Lucian și 

TĂTAR Virgil.  

 

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la dezbateri domnii consilieri judeţeni Radu Călin, Mureşan Corneliu, 

Prodan Gheorghe Lucian, Creţu Simion, Tătar Virgil și Fulea Ioan. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

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

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Cu un număr de 24 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 227.  

Nu au participat la vot domnii consilieri judeţeni Radu Călin, Mureşan Corneliu, Prodan 

Gheorghe Lucian, Creţu Simion, Tătar Virgil și Fulea Ioan. 

 

Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2  al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 90/12 aprilie 2019  privind constituirea şi utilizarea excedentului 

bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii, în anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare a fost aprobat cu un 

număr de 24 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 227/24 

octombrie 2019   

24 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA 

Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, GIURGIU 

Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 

PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 

Vasile, ŞARLEA Iuliana, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri   

Nu au participat la vot domnii consilieri judeţeni CREŢU Simion, FULEA Ioan, 

MORAR Mihai Lucian, Corneliu MUREŞAN, RADU Călin, PRODAN Gheorghe Lucian și 

TĂTAR Virgil. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

4. Proiect de hotărâre nr. 213/23 octombrie 2019 privind rectificarea bugetului general 

al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe 

nerambursabile, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii, pe anul 2019 

 

Nu au participat la dezbateri domnii consilieri judeţeni CREŢU Simion, FULEA Ioan, 

MORAR Mihai Lucian, Corneliu MUREŞAN, RADU Călin, PRODAN Gheorghe Lucian și 

TĂTAR Virgil.  

 

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Aceeași situație. 

Nu participă la dezbateri domnii consilieri judeţeni Radu Călin, Mureşan Corneliu, 

Prodan Gheorghe Lucian, Creţu Simion, Tătar Virgil și Fulea Ioan. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 
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Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Lucian Mihai MORAR: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Vasile STĂNESCU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba: 

Nu participă la vot domnii consilieri judeţeni Radu Călin, Mureşan Corneliu, Prodan 

Gheorghe Lucian, Tătar Virgil, Fulea Ioan şi Creţu Simion. 

Cu un număr de 24 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 228.  

 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 

bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 

2019 a fost aprobat cu un număr de 24 voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 228/24 octombrie 2019   

24 voturi „pentru”: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

HAȚEGAN Marius Nicolae și FULEA Dumitru, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

Rocchetti Simone, ALBU Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA 

Cătălin Răzvan, DUMITRU Bogdan Mihai, FENEŞER Gheorghe, FLOREA Monica, GIURGIU 

Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MATEI Ioan, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 

PONORAN Tudor, PUŞCĂ Nicolae, SANDEA Dorin-Gheorghe, SIMION Marcel, STĂNESCU 

Vasile, ŞARLEA Iuliana, TRÎMBIŢAŞ Petronela Camelia și UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri   

Nu au participat la vot domnii consilieri judeţeni CREŢU Simion, FULEA Ioan, 

MORAR Mihai Lucian, Corneliu MUREŞAN, RADU Călin, PRODAN Gheorghe Lucian și 

TĂTAR Virgil. 

 

Întrebări, interpelări, declaraţii politice 

A fost depusă o Interpelare de către domnul consilier judeţean Sandea Dorin Gheorghe 

din partea grupului de consilieri judeţeni ai Partidului Social Democrat. 

 

23. Întrebări, interpelări, declaraţii politice 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Domnul profesor are o întrebare. 

Domnul consilier județean Dorin Gheorghe SANDEA: 

Domnule Preşedinte, dacă-mi permiteţi, o interpelare, din partea grupului de consilieri 

judeţeni ai PSD:  

Interpelare adresată dumneavoastră domnule Președinte al Consiliului Județean Alba, Ion 

Dumitrel, de către grupul de consilieri județeni ai PSD Alba, în contextul mediatic generat de 

citez: „Conflictul de interese în afacerile lui Barna pe fonduri europene cu Consiliul Județean 

Alba.”  

Este un citat din Jurnalul Național, nr. 485 din 21 octombrie 2019 

Domnule Președinte , vă solicităm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Care a fost procedura folosită de Consiliul Judeţean Alba pentru a selecta ca și consultant, 

partener și/sau furnizor compania domnului Dan Barna – SC Grupul de Consultanță pentru 

Dezvoltare DCG SRL? 
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2. Care au fost criteriile folosite pentru a selecta proiectele elaborate împreună cu DCG spre 

co-finanțare de către Consiliul Judeţean Alba? 

3. În ce măsură domnule Ion Dumitrel ați avut discuții personal cu reprezentanții companiei 

Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare și/sau cu domnul Dan Barna pentru a selecta ca și 

consultant, partener și/sau furnizor compania domnului Dan Barna? 

4. În contextul informațiilor date publicității de către riseproject.ro, ce măsuri va întreprinde 

Consiliul Judeţean Alba condus de dumnevoastră pentru a investiga situațiile apărute și a 

verifica activitățile/ operațiunile desfășurate de doamna Magdalena Bene? 

5. Care au fost atribuțiile de serviciu ale doamnei Magdalena Bene? Cine le-a stabilit? Cum și 

de când a fost angajată doamna Magdalena Bene în cadrul Consiliului Judeţean Alba? 

6. Cum explicați domnule Ion Dumitrel faptul că proiectul desfășurat cu fonduri europene 

„SES-am Deschide-te” a inclus croitoria condusă de sora domnului Dan Barna și o 

tipografie căpușată sistematic, conform informațiilor media? Cine este responsabil la nivelul 

Consiliului Judeţean de selectarea acestor proiecte? 

7. Cum explicați domnule Ion Dumitrel faptul că proiectul desfășurat cu fonduri europene 

„Punți Comunitare”, se află deja sub investigația DLAF pentru că ați finanțat din banii 

contribuabilului o casă de producție devalizată între timp și o bază sportivă modernizată cu 

resurse destinate persoanelor defavorizate? Cine este responsabil la nivelul Consiliului 

Judeţean de selectarea acestor proiecte? 

8. Este adevărat domnule Ion Dumitrel că ați semnat personal documente legate de proiectele 

menționate? 

9. Există la nivelul Consiliului Județean Alba documente care să ateste verificări/auditări 

interne sau externe, realizate din proprie inițiativă sau solicitate prin sesizări, privind 

legalitatea implementării proiectelor pe fonduri europene, și inclusiv pe cerințele de evitare 

a conflictului de interese pentru managerii de proiecte? 

Domnule Președinte Ion Dumitrel așteptăm, sigur sunt 9 întrebări, răspunsul dumneavoastră 

în scris, în termenul legal, prevăzut inclusiv de Regulamentul nostru de organizare şi funcţionare, 

de 15 zile.  

Cu respect,... semnătura celor 9 consilieri judeţeni. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Am înţeles. Pentru a răspunde la întrebarea asta va trebui sa apelăm şi noi la POSDRU 

pentru că mă întrebaţi dacă a fost verificat.  

Da, au verificat, acum doi trei ani, până când s-a încheiat Proiectul. Cu siguranţă.  

Şedinţa e închisă. 

 

Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „ordinarăˮ a 

Consiliului Județean Alba din data de 24 octombrie 2019. 

 

 

PREŞEDINTE,                            SECRETAR GENERAL, 

           Ion DUMITREL                          Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

Redactat: Vasile BUMBU – secretar general al Judeţului Alba 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare  

a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate 

 la nivel judeţean, în judeţul Alba 

 

 

    Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 19 noiembrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de 

efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, 

în judeţul Alba;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate 

la nivel judeţean, în judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 24515/8 noiembrie 2019 al Direcţiei juridică şi administraţie 

publică - Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 

Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

  - art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată; 

- art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul transportului de persoane; 

- O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie 

îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a 

Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la 

piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru 

accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului 

nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a 

sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării 

încălcărilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi 

efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin O.G. nr. 

27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul nr. 980/2011 al ministrului 

transporturilor şi infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi 

efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, 

https://idrept.ro/12012403.htm
https://idrept.ro/12010053.htm
https://idrept.ro/12012404.htm
https://idrept.ro/12012405.htm
https://idrept.ro/12013468.htm
https://idrept.ro/00142439.htm
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aprobate prin Ordinul comun nr. 1158/2019/2336/2019 al minstrului transporturilor şi al 

viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administraţiei 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, cu modificările şi completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

   Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind modul de efectuare a transportului rutier 

contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Alba, conform 

anexei - parte integrantă a  prezentei hotărâri. 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 

prevederile: 

 Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 242/2009 privind stabilirea şi sancţionarea 

faptelor care constituie contravenţii în domeniul serviciilor de transport public judeţean de 

persoane, altele decât cele prevăzute de reglementările legale de domeniu; 

 Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 

(anexa nr. 1); 

 Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 

(anexa nr. 2); 

 Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.  nr. 213/2017 privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în judeţul Alba;  

 Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 25/2017 privind modificarea şi completarea 

Regulamentului şi Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate, în judeţul Alba, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

197/2012. 

   Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Direcţiei juridică şi administraţie publică și Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, operatorilor de 

transport rutier Arieşul SA, Excelent Trans SRL, Gicu Trans SRL, Livio Dario SRL, Mariany 

SRL, Transervice Apuseni SRL şi Voltrans SA. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

Nr. 231 

Alba Iulia, 19 noiembrie 2019 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1 şi  art. 

5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 29 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0  
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                                                                                                         Anexa la Hotărârea  

                                                      Consiliului  Județean Alba  nr. 231 din 19 noiembrie 2019 

                                              

REGULAMENTUL 

privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane  

prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Alba 

 

 

CAPITOLUL I Dispoziţii generale 

 

Art. 1. (1) Regulamentul privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Alba, este elaborat în conformitate cu 

prevederile art. 2 alin. 2 şi ale art. 8
1
 alin. 1 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 22 din Normele metodologice 

privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier 

contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul comun 

nr. 1158/2019/2336/2019 al minstrului transporturilor şi al viceprim - ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale și administraţiei publice.  

(2) Prezentul regulament defineşte modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite 

pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel 

judeţean, în judeţul Alba, condiţiile tehnice, raporturile dintre operatorii de transport rutier şi 

utilizatorii serviciilor, precum şi cele dintre operatorii de transport rutier şi Consiliul Judeţean 

Alba. 

 Art. 2. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, 

în judeţul Alba, se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor prezentului 

regulament, ale reglementărilor naţionale şi ale Uniunii Europene din domeniul transporturilor 

rutiere, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. 

 Art. 3. În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc, după 

cum urmează:  

1. asociație de dezvoltare intercomunitară având ca obiect de activitate prestarea 

transportului public local de persoane prin curse regulate - două sau mai multe unități 

administrativ-teritoriale asociate între ele, conform legii, în vederea asigurării și dezvoltării 

serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate, precum și pentru exploatarea 

în interes comun a sistemului serviciului public de transport local; 

 2. autobuz - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de     

25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare şi care are 

mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; 

 3. autogară - spațiu special delimitat, amenajat și dotat pentru a permite plecarea și 

sosirea autobuzelor, inclusiv a celor aflate în tranzit, asigurând urcarea sau coborârea 

persoanelor, precum și condiții și servicii pentru autobuze și pentru persoanele aflate în 

așteptare; 

4. autoritate competentă - Ministerul Transporturilor, pentru transportul rutier naţional 

şi internaţional şi consiliile judeţene, pentru transportul rutier contra cost de persoane prin 

servicii regulate la nivel judeţean. 

 5. capăt de traseu - staţia de plecare sau staţia de destinaţie a unui traseu,  utilizată 

pentru urcarea/coborârea, după caz, a persoanelor transportate prin servicii regulate de transport 

rutier contra cost de persoane; 

6. certificat de competenţă profesională - document care atestă pregătirea profesională 

a unei persoane în domeniul transporturilor rutiere; 

7. certificat de clasificare - certificat eliberat de comisia de clasificare, prin care se 

atestă gradul de confort al unui autobuz; 

8. control în trafic - totalitatea acţiunilor de verificare a respectării de către operatorii de 

transport rutier, conducătorii auto ai acestora şi călători a prevederilor legislaţiei în domeniul 

transportului rutier de persoane. Se efectuează de către organele/autorităţile abilitate cu funcţii de 

control în acest sens în punctele unde oprirea, staționarea sau parcarea pe drumul public este 
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permisă, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi în punctele de îmbarcare/debarcare a 

călătorilor. 

9. copie conformă a licenţei comunitare - document în baza căruia se efectuează 

transport rutier contra cost, eliberat de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru fiecare 

dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate la transportul rutier contra 

cost; 

10. cursă - parcursul dus - întors realizat de un autobuz între capetele de traseu, în cadrul 

aceluiași serviciu regulat de transport de persoane ; 

11. grafic de circulaţie - document care conţine denumirea traseului, capetele de traseu, 

autogările, staţiile publice aflate pe traseu, distanţele dintre acestea, orele de plecare/sosire din 

capetele de traseu și din stațiile publice/autogările aflate pe traseu, zilele în care se efectuează 

serviciul regulat; 

12. inspecţie tehnică periodică - operaţiune de control periodic al vehiculelor aflate în 

exploatare, care priveşte în principal sistemele şi componentele acestora, ce contribuie la 

siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi încadrarea în categoria de folosinţă;  

13. licenţă comunitară - documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., 

în condiţiile legii, care permite accesul operatorului de transport autorizat la piața transportului 

rutier; 

14. licenţă de traseu - documentul pe baza căruia operatorul de transport rutier  

efectuează transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean,  pe un 

anumit traseu, judeţean, conform programului de transport judeţean; 

15. omologare - procedura administrativă prin care autoritatea competentă certifică, 

conform legislaţiei în vigoare, că un tip de vehicul, un sistem sau o componentă ori o entitate 

tehnică independentă satisface cerinţele tehnice prevăzute de reglementările în vigoare;  

16. operator de transport rutier - întreprindere care desfășoară activitatea de transport 

rutier de mărfuri și /sau persoane contra cost; 

17. persoană desemnată - persoana fizică, managerul activităţii de transport rutier, care 

îndeplineşte pentru întreprindere condiţiile de onorabilitate şi competenţă profesională şi care 

este angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent şi efectiv activitatea de 

transport a întreprinderii; 

18. program de transport - program întocmit şi aprobat de autoritatea competentă, prin 

care se stabilesc traseele, graficele de circulație, numărul autovehicvulelor necesare, precum și 

capacitatea de transport minimă în vederea efectuiării transportului rutier contra cost de persoane 

prin servicii regulate. Capacitatea de transport a autovehiculului este dată de numărul de locuri 

pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii; 

19. servicii regulate - serviciile care asigură transportul de persoane la interevale 

stabilite pe trasee stabilite, persoanele fiind îmbarcate şi debarcate la puncte de oprire 

prestabilite; 

20. staţie publică - spațiu delimitat, situat pe traseul unui serviciu regulat de transport de 

persoane, amenajat de către administrația publică locală, destinat îmbarcării/debarcării 

persoanelor, semnalizat și prevăzut cu un panou destinat afișării unor informații; 

21. tarif de transport - tarif plătit anticipat de utilizator operatorului de transport, 

reprezentând contravaloarea transportului; după achitarea tarifului, utilizatorului i se eliberează 

legitimaţia de călătorie individuală sub formă de bilet sau abonament. 

22. transport rutier de persoane contra cost - transport rutier de persoane efectuat 

contra plată, prin încasarea unui tarif de călătorie; 

23. transport rutier interjudeţean - transportul rutier care se efectuează între capul de 

traseu de plecare şi capul de traseu de destinaţie, situate pe teritoriul a două judeţe diferite, cu 

sau fără tranzitarea unuia sau a mai multor judeţe; în sensul prezentei ordonanţe, transportul 

rutier dintre municipiul Bucureşti şi alte judeţe este considerat transport rutier interjudeţean, cu 

excepţia transportului dintre municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, care este 

considerat transport local; 

24. transport rutier judeţean - transport rutier care se efectuează între două localităţi 

situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ, fără a depăși teritoriul județului respectiv; 
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25. transport rutier local de persoane - transportul rutier public de persoane prin 

servicii regulate efectuat în interiorul unei localităţi, precum şi în limitele unei asociaţii de 

dezvoltare intercomunitare. 

26. traseu - parcursul care asigură legătura între capătul de traseu de plecare şi capătul de 

traseu de destinaţie, pe care se efectuează servicii regulate sau servicii regulate speciale. În 

funcţie de amplasarea capetelor de traseu şi de parcursul dintre acestea, traseele pot fi judeţene, 

interjudeţene şi internaţionale; traseele dintr-o asociaţie de dezvoltare intercomunitară având ca 

obiect transportul rutier public de persoane prin servicii regulate sunt considerate trasee locale; 

27. utilizator - călătorul/persoana fizică beneficiară a  serviciilor regulate contra cost de 

transport rutier pe traseele judeţene. 

Art. 4. (1) Consiliul Judeţean Alba, prin Compartimentul Autoritatea Judeţeană de 

Transport, asigură, organizează, reglementează, coordonează, verifică, monitorizează şi 

controlează prestarea transportului rutier contra cost de persoane, prin servicii regulate la nivel 

judeţean, între localităţile judeţului Alba. 

 (2) Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport din aparatul de 

specialitate al Consilului Județean Alba, numit în continuare autoritatea judeţeană de transport 

îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale privind  serviciile regulate contra 

cost de transport rutier de persoane pe traseele judeţene: 

a.) urmăreşte şi asigură implementarea prevederilor Strategiei de dezvoltare a judeţului 

Alba şi a Strategiei de dezvoltare a transportului rutier de persoane prin servicii regulate, în 

judeţul Alba;   

b.) evaluează fluxurile de transport de persoane şi determină pe baza studiilor de 

specialitate cerinţele de transport judeţean de persoane, precum şi anticiparea evoluţiei acestora; 

            c.) stabileşte traseele judeţene, precum şi autogările şi staţiile publice în care se realizează 

îmbarcarea/debarcarea persoanelor, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale sau, 

după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară implicate; 

d.) întocmeşte proiectul programului de transport judeţean și îl supune spre aprobare 

Consiliului Judeţean Alba împreună cu capacităţile de transport necesare;  

e.) elaborează propunerile de actualizare periodică a programului de transport judeţean, 

prin modificarea acestuia în funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu 

transportul public local, interjudeţean, internaţional sau feroviar, după caz; 

f.) întocmeşte Regulamentul privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost 

de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Alba şi îl supune spre aprobare 

Consiliului Judeţean Alba; 

g.) întocmeşte şi afişează, pe site-ul Consiliului Judeţean Alba programul de transport 

judeţean şi calendarul atribuirii electronice a traseelor cuprinse în acesta; 

h.) afişează calendarul atribuirii electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea 

electronică a traseelor naţionale;  

 i.) introduce datele din programul de transport județean referitoare la traseele care 

urmează să fie atribuite în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale 

şi, după caz, completează aceste date şi/sau corectează eventualele erori, în conformitate cu 

calendarul atribuirii electronice; 

j.) afişează pe site-ul Consiliului Judeţean Alba şi la sediul acestuia lista traseelor care au 

fost atribuite în cadrul fiecărei şedinţe şi lista traseelor rămase nesolicitate sau neatribuite; 

k.) elaborează şi supune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba procedura de atribuire a 

traseelor judeţene pentru o perioadă de 60 de zile, în situaţiile prevăzute de lege.  

 l.) eliberează şi ţine evidenţa licenţelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate la nivel judeţean;  

 m.) înlocuieşte licenţele de traseu în cazul pierderii, deteriorării sau sustragerii acestora, 

precum şi graficele de circulaţie ale licenţelor de traseu în cazul înlocuirii autovehiculelor 

titulare pe trasee şi/sau actualizării programului de transport judeţean; 

 n.) întocmeşte documentaţia necesară aprobării de către Consiliul Judeţean Alba a 

retragerii licenţelor de traseu, operatorilor de transport rutier care efectuează transport rutier 

contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în cazurile prevăzute de lege; 

 o.) transmite anual Direcţiei dezvoltare şi bugete, la solicitarea acesteia, propunerile de 

tarife pentru prestaţiile specifice realizate de către Compartimentul Autoritatea Județeană de 
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Transport în domeniul  transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel 

judeţean; 

p.) ţine evidenţa autovehiculelor titulare utilizate de către operatorii de transport rutier la 

efectuarea serviciilor regulate contra cost de transport rutier de persoane pe traseele judeţene şi 

urmăreşte ca înlocuirea acestora să se efectueze în condiţiile stabilite prin lege; 

           q.) colaborează cu Direcţia dezvoltare şi bugete, Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism la întocmirea şi urmărirea realizării programelor de 

înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemului public de transport judeţean, în 

condiţiile legii; 

           r.) colaborează cu Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţia gestionarea 

patrimoniului pentru realizarea seturilor de date spaţiale aferente serviciilor de transport rutier 

judeţean  de persoane; 

  s.) cooperează cu poliția rutieră și Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul 

Rutier - Inspectoratul Teritorial nr. 4 în vederea desfăşurării activităților de control în trafic;  

           ş) cooperează cu Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi Agenţia Teritorială A.R.R. Alba 

în vederea actualizării bazei de date privind autovehiculele utilizate de către operatorii de 

transport rutier la efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la 

nivel judeţean, în vederea desfăşurării atribuirii electronice a traseelor judeţene, precum şi în 

vederea corelării programului de transport judeţean cu transportul interjudeţean sau internaţional, 

după caz; 

           t.) verifică şi controlează periodic modul de realizare a serviciilor regulate contra cost de 

transport rutier de persoane pe traseele judeţene şi, după caz, aplică sancţiuni pentru faptele ce 

constituie contravenţii în domeniul transportului rutier judeţean de persoane, potrivit dispoziţiilor 

legale în vigoare. 

 Art. 5. În toate raporturile generate de executarea serviciilor regulate contra cost de 

transport rutier de persoane pe traseele judeţene, protecţia vieţii umane şi a mediului este 

prioritară. 

 

CAPITOLUL II Efectuarea transportului rutier contra cost de de persoane 

prin servicii regulate la nivel judeţean 

SECŢIUNEA 1 Condiţiile de efectuare, documentele necesare  

şi obiectivele  urmărite de Consiliul Judeţean Alba 

 

Art. 6. Serviciile  regulate, numite în continuare servicii, se efectuează  în următoarele 

condiţii: 

 a.) se execută de către operatorii de transport rutier, astfel cum aceştia definiţi şi licenţiaţi 

conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, privind transporturile rutiere, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

b.) se efectuează numai între localităţile judeţului Alba; 

    c.) se efectuează numai pe traseele cuprinse în programul de transport judeţean, aprobat 

de către Consiliul Judeţean Alba; 

 d.) se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze înmatriculate în 

România, la bordul cărora se află pe toată durata transportului o copie conformă a licenţei 

comunitare, precum şi licenţa de traseu însoțită de graficul de circulație; 

 e.) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, 

denumite staţii publice sau autogări, după caz; 

f.) se execută pe bază de legitimaţii de călătorie individuale, care sunt documente cu 

regim special, respectiv bilete, abonamente şi legitimaţii speciale acordate în condiţiile legii. 

 Art. 7. (1) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel 

judeţean, în judeţul Alba se poate efectua numai cu autovehicule rutiere a căror stare tehnică 

corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecţia tehnică periodică valabilă, 

acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare. 

  (2) Pentru accesul la infrastructura rutieră, autovehiculele rutiere fabricate în ţară 

sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse 

omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării şi/sau inspecţiei tehnice periodice, după caz, 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Art. 8. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, 

în judeţul Alba, se efectuează numai cu autovehicule destinate prin construcţie transportului de 

persoane şi, după caz, dotate cu tahografe şi limitatoare de viteză, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. 

 Art. 9. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, 

în judeţul Alba, se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la 

îmbunătăţirea siguranţei rutiere, referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 

mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa 

circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic. 

Art. 10. Operatorii de transport rutier au obligaţia de a deţine la bordul mijlocului de 

transport în comun, pe toată durata transportului, următoarele documente: 

 a.) licenţa de traseu şi însoţită de graficul de circulaţie, eliberate de emitentul licenţei; 

 b.) copia conformă a licenţei comunitare; 

 c.) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiese că este angajat 

al operatorului de transport; 

 d.) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care 

autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract; 

 e.) actul prin care se dovedeşte dreptul la muncă în România în cazul conducătorilor auto 

străini; 

 f.) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de 

accidente ce cad în sarcina operatorului de transport; 

 g.) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto; 

 h.) certificatul de înmatriculare al autovehiculului; 

 i.) certificatul de clasificare pe categorii al autovehiculului; 

 j.) alte documente stabilite de legile în vigoare. 

 Art. 11. Principalele obiective urmărite de Consiliul Judeţean Alba în domeniul 

transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean sunt: 

a.) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale cetăţenilor şi al operatorilor 

economici pe teritoriul judeţului Alba; 

 b.) creşterea nivelului de calitate al serviciilor şi de confort al utilizatorilor; 

 c.) respectarea drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciilor; 

 d.) informarea utilizatorilor, operatorilor de transport rutier şi autorităţilor administraţiei 

publice locale cu privire la actele cu caracter administrativ adoptate de Consilul Judeţean Alba în 

domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean; 

 e.) executarea transportului în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort, inclusiv prin 

asigurarea de risc a persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de 

asigurări; 

 f.) corelarea capacităţii de transport cu fluxurile de călători existente; 

 g.) asigurarea continuităţii serviciilor prin programul de transport judeţean, corelate cu 

fluxurile de călători existente; 

h.) asigurarea transparenţei în procedura de atribuire a traseelor din programul de 

transport judeţean;  

 i.) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport  la piaţa transportului 

rutier judeţean contra cost de persoane prin servicii regulate. 

 

SECŢIUNEA a 2 a Programul de transport judeţean 

 

Art. 12. (1) Programul de transport judeţean se aprobă  de Consiliul Judeţean Alba pentru 

o perioadă de 5 ani.  

         (2) Prin programul de transport judeţean se stabilesc traseele, lungimea acestora, 

exprimată în număr de km/sens, numărul de curse planificate, graficele de circulaţie, numărul 

autobuzelor necesare şi capacitatea minimă de transport a acestora, precum şi autogările sau 

staţiile publice. 

         (3) Capacitatea minimă de transport precizată în programul judeţean de transport 

poate fi stabilită la „minimum 10 locuri“ sau „minimum 23 de locuri “. 
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   (4) În vederea aprobării de către Consiliul Judeţean Alba, proiectul programului 

de transport judeţean, întocmit de autoritatea judeţeană de transport, va fi transmis Autorității 

Rutiere Române - A.R.R., care va asigura corelarea acestuia cu programele de transport 

interjudeţean sau  internaţional, după caz. 

  (5) Corelarea programului de transport judeţean cu programul de transport 

feroviar va fi asigurată de către autoritatea judeţeană de transport, pe baza orarului de circulaţie 

al trenurilor care au prevăzute opriri în staţiile de cale ferată din judeţul Alba. 

Art. 13. (1) În perioada de valabilitate, programul de transport judeţean, poate fi 

actualizat, astfel:  

      a.) prin prelungirea sau scurtarea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau 

ambelor capete de traseu, dar numai la iniţiativa Consiliului Judeţean Alba şi după aprobarea 

prin hotărâre a acestora; 

   b.) prin introducerea de noi trasee, la iniţiativa Consiliului Judeţean Alba şi după 

aprobarea prin hotărâre a acestora, cu condiţia ca acestea să nu se suprapună peste traseele 

existente; 

   c.) prin modificarea numărului de curse, dar numai la solicitarea Consiliului Judeţean 

Alba şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia; 

   d.) prin modificarea orelor din graficele de circulaţie, dar numai la solicitarea Consiliului 

Judeţean Alba şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia; 

   e.) prin introducerea sau, după caz, înlocuirea de staţii/autogări, dar numai la solicitarea 

Consiliului Judeţean Alba şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia; 

   f.) prin eliminarea de staţii/autogări, dar numai la solicitarea operatorului de transport 

rutier şi după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba; 

   g.) pentru un traseu care nu a fost atribuit în două şedinţe de atribuire; 

   h.) prin eliminarea traseelor care urmează a fi incluse în programul public local din 

cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare, cu acordul operatorului de transport rutier, şi 

numai după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba; 

   i.) prin modificarea zilelor din săptămână în care sunt efectuate cursele de pe traseele 

judeţene şi/sau a perioadei de efectuare a curselor, dar numai la solicitarea Consiliului Judeţean 

Alba şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia; 

   j.) prin modificarea capacităţii de transport, dar numai la solicitarea Consiliului Judeţean 

Alba şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia. 

    (2) În cazurile prevăzute la alin. 1 lit. a, c, d, e, f, i, j, graficul de circulaţie, anexă la licenţa 

de traseu deţinută de operatorul de transport pentru traseul respectiv, se va actualiza în mod 

corespunzător conform celor stabilite prin hotărârea consiliului judeţean de actualizare a 

programului de transport judeţean, eliberându-se în acest sens noi grafice de circulaţie. 

    (3) În situaţia actualizării programului de transport ca urmare a aplicării alin. 1 lit. g, 

suprapunerea traseelor este permisă, prin excepţie de la alin. 1 lit. a şi b, în condiţiile prevăzute 

în hotărârea Consiliului Judeţean Alba de aprobare a actualizării. 

Art. 14. (1) Programul de transport judeţean poate fi actualizat ori de câte ori este 

necesar, în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei. 

  (2) În vederea întocmirii proiectului de hotărâre privind actualizarea programului 

de transport judeţean, autoritatea județeană de transport va analiza oportunitatea şi legalitatea 

propunerilor transmise în acest sens de către persoanele interesate. 

Art. 15. Actualizarea programului de transport judeţean în situaţia prevăzută la art. 13 lit. 

g se face la solicitarea motivată a autorităţii judeţene de transport şi poate consta în modificări 

aduse traseelor respective în conformitate cu prevederile art. 13 lit. a, c, d, e, f, i şi j sau 

eliminarea acestora din programul de transport judeţean. 

Art. 16. Eventualele erori materiale din cuprinsul programului de transport judeţean pot fi 

corectate la iniţiativa autorităţii judeţene de transport, după aprobarea prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba. 

Art. 17. (1) În perioada de valabilitate a programului de transport judeţean, în cazul în 

care sunt impuse restricţii de circulaţie de către administratorul drumului pe anumite tronsoane 

de drum, graficele de circulaţie şi/sau capacitatea de transport prevăzută în programul de 

transport judeţean se pot/poate modifica de către autoritatea județeană de transport, până la 

ridicarea restricţiei.  
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  (2) În zilele de sărbători legale precum şi în zilele stabilite ca zile libere prin 

hotărâre a Guvernului, operatorii de transport rutier au dreptul să efectueze suspendarea unor 

curse pe traseele pe care le deservesc, fiind obligaţi să informeze Consiliul Judeţean Alba şi 

utilizatorii cu cel puţin 3 zile înainte de efectuarea modificărilor respective. 

Art. 18. (1) Accesul autovehiculelor în staţiile publice este permis operatorilor de 

transport rutier cărora li s-au atribuit trasee, conform graficelor de circulaţie.  

  (4) Accesul autovehiculelor în autogară este nediscriminatoriu pentru operatorii 

de transport rutier cărora li s-au atribuit trasee, conform graficelor de circulaţie.  

  (5) Încheierea contractelor între deţinătorii de autogară şi operatorii de transport 

rutier privind accesul în autogară nu poate fi condiţionată de efectuarea unor servicii 

suplimentare sau pe care operatorii de transport rutier nu le solicită.  

 

 

SECŢIUNEA a 3 a Condiţiile înlocuirii de către operatorii de transport rutier a 

autobuzelor pentru care au obţinut licenţe de traseu 

 

Art. 19. (1) Pe perioada de valabilitate a programului de transport, operatorii de transport 

rutier pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu oricare dintre autobuzele înscrise la 

atribuirea traseelor din județul Alba, pentru care au obţinut licenţe de traseu, dacă au cel puţin 

aceeaşi capacitate cu cea prevăzută în programul de transport judeţean şi care întruneşte cel puţin 

acelaşi punctaj cu al autobuzului utilizat pentru obţinerea licenţei de traseu. 

  (2) Înlocuirea unui autobuz cu care operatorul de transport rutier a obţinut 

licenţe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport este permisă, după 

notificarea consiliului judeţean, numai în următoarele situaţii: 

  a.) la solicitarea motivată a operatorului de transport, alta decât situaţia de la lit. b; 

      b.) prezintă defecţiuni tehnice. 

      (3) În situaţia prevăzută la alin. 2 lit. a), înlocuirea unui autobuz cu care 

operatorul de transport rutier a obţinut licenţe de traseu pe perioada de valabilitate a programului 

de transport judeţean este permisă numai cu un autobuz care are cel puţin aceeaşi capacitate cu 

cea prevăzută în programul de transport şi care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al 

autobuzului înlocuit, după notificarea Consiliului Judeţean Alba. 

        (4) În situaţia prevăzută la alin. 2 lit. b, înlocuirea provizorie a autobuzului se 

poate face pentru perioade însumând maximum 180 de zile pe an calendaristic, în baza 

documentului/documentelor eliberat/eliberate de service-ul auto autorizat şi a documentului prin 

care dovedeşte că a depus copia conformă a licenţei comunitare a autobuzului înlocuit la agenţia 

teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitente. 

     (5) Pe toată durata înlocuirii, operatorul de transport rutier va depune copia 

conformă a licenţei comunitare a autobuzului înlocuit la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere 

Române - A.R.R. emitente, care o va returna acestuia la sfârşitul perioadei de înlocuire. 

      (6) Autobuzul cu care se înlocuieşte cel defect, în condiţiile alin. 2 lit. b, trebuie 

să respecte prevederile de la alin. 3. 

      (7) Pe perioada înlocuirii se va asigura existenţa la bordul autobuzului a licenţei 

de traseu. 

      (8) În cazul în care, având în vedere fluxul mare de călători existent în toate 

staţiile cuprinse în graficul de circulaţie, este necesară efectuarea traseului cu autobuze de 

capacitate mai mare decât a celor titulare, înlocuirea autobuzului titular este permisă şi cu un 

autobuz având capacitatea mai mare decât a celui titular şi care întruneşte cel puţin acelaşi 

punctaj cu al celui înlocuit. 

      (9) Dacă operatorul de transport rutier câştigător al traseului respectiv nu poate 

asigura un autovehicul potrivit alin. 8, acesta poate prelua persoanele aflate peste capacitatea de 

transport a autobuzului titular cu un autobuz suplimentar, fără a fi condiţionat de respectarea 

capacităţii de transport prevăzută în programul de transport, dar care să întrunească cel puţin 

acelaşi punctaj cu al celui titular. 

  (10) Notificarea Consiliului Judeţean Alba de către operatorul de transport cu 

privire la înlocuirea autobuzului se face printr-o cerere motivată a operatorului de transport 

rutier, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1 din prezentul regulament, care va fi însoţită de 
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următoarele documente, în copie certificată pentru conformitate, ale autovehiculelor înlocuite și 

ale celor cu care se efectuează înlocuirea: 

a.) certificatele de înmatriculare ; 

b.) cărţile de identitate; 

c.) certificatele de clasificare ; 

d.) documentul/documentele eliberat/eliberate de service-ul auto autorizat, în situaţia 

prevăzută la alin. 2 lit. b. 

    (11) Dacă capacitatea înscrisă în certificatul de înmatriculare al autovehicului 

este mai mare sau mai mică decât a celui înlocuit, Autoritatea judeţeană de transport va 

consemna modificarea pe verso-ul licenţei de traseu, astfel: „Modificată capacitatea autobuzului 

declarat câştigător al traseului la…….locuri ca urmare a înlocuirii autovehiculului titular la data 

de………………”, însoţită de ştampila Consiliului Judeţean Alba şi semnătura persoanei din 

cadrul autorităţii judeţene de transport care face înscrierea. 

  (12) Graficul de circulaţie al licenţei de traseu se înlocuieşte cu document nou în 

cazul înlocuirii prevăzută la alin. 2 lit. a. 

    Art. 20. (1) Efectuarea unei curse de pe un traseu cu un autobuz suplimentar se poate 

face numai în situaţia în care autobuzul utilizat în baza licenţei de traseu are capacitate 

insuficientă pentru preluarea tuturor persoanelor aflate la capătul de traseu. 

          (2) Efectuarea unei curse de pe un traseu cu un autobuz suplimentar prevăzută la 

alin. 1 se va face cu respectarea graficului de circulaţie aferent licenţei de traseu, asigurându-se 

existenţa la bordul autobuzului a unei copii a licenţei de traseu, ştampilată şi semnată de către 

administratorul operatorului de transport, având înscris în mod expres: „Subsemnatul, 

............................, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în 

declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul“. Pe foaia de parcurs existentă la bordul 

autobuzului se va specifica faptul că acesta este dublură. 

   

SECŢIUNEA a 4 a Atribuirea traseelor din programul de transport judeţean 

 

   Art. 21. (1) Traseele cuprinse în programul de transport judeţean se atribuie electronic 

prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale, operat de instituţia cu 

atribuţii în acest sens conform prevederilor legale, în baza criteriilor de evaluare, solicitantului 

care întruneşte cel mai mare punctaj. 

      (2) În situaţia în care pentru un traseu s-a depus o singură solicitare valabilă, 

acesta este atribuit operatorului de transport rutier respectiv. 

      (3) Pe baza rezultatelor atribuirii electronice, Consiliul Judeţean Alba emite o 

hotărâre privind traseele atribuite şi licenţele de traseu aferente acestora. 

      (4) Criteriile de evaluare a operatorului de transport rutier sunt prevăzute în 

anexa nr. 2 la prezentul regulament. 

      (5) Metodologia de punctare privind criteriile de evaluare a operatorului de 

transport este prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul regulament. 

    (6) Experienţa similară, prevăzută la pct. 8 din anexa nr. 3 la prezentul 

regulament, reprezintă vechimea în transportul rutier de persoane prin servicii regulate 

acumulată de operatorul de transport rutier până la data de referinţă menţionată la pct 1 din 

aceeaşi  metodologie, rezultată din însumarea perioadelor în care acesta a prestat activităţi de 

transport rutier local, judeţean, interjudeţean şi internaţional pe bază de licenţe de traseu, 

respectiv autorizaţie de transport internaţional. 

  Art. 22. (1)  Cu cel puţin 150 de zile înainte de expirarea valabilităţii programului de 

transport judeţean, autoritatea judeţeană de transport afişează pe site-ul instituţiei următorul 

program de transport şi calendarul atribuirii electronice a traseelor cuprinse în acesta. 

      (2) Calendarul unei atribuiri electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea 

electronică a traseelor naţionale, operat şi gestionat de Agenţia pentru Agenda Digitală a 

României, conform prevederilor legale, va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: 

   a.) data introducerii programului de transport judeţean în Sistemul informatic pentru 

atribuirea electronică a traseelor naţionale, care reprezintă data de referinţă prevăzută la pct. 1 

din anexa nr. 3 la prezentul regulament; 
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   b.) data transmiterii informaţiilor necesare atribuirii electronice, prevăzute în protocolul 

încheiat de către Consiliul Judeţean Alba cu instituţia care operează şi gestionează Sistemul 

informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale; 

   c.) perioada de 3 zile calendaristice pentru corectarea/completarea eventualelor 

erori/omisiuni; 

   d.) perioada de 6 zile calendaristice pentru depunerea solicitărilor în Sistemul informatic 

pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale; 

   e.) perioada de 10 zile calendaristice pentru evaluarea solicitărilor depuse în Sistemul 

informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale de către instituţia care operează şi 

gestionează acest sistem; 

  f.) data şedinţei de atribuire electronică şi a publicării rezultatelor pentru asigurarea 

transparenţei de către Agenţia pentru Agenda Digitală a României, care operează şi gestionează 

Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale. 

    Art. 23. (1)  Datele la care au loc şedinţele de atribuire se vor stabili după cum urmează: 

    a.) cu 90 de zile înainte de expirarea valabilităţii programului de transport, în vederea 

atribuirii noilor programe de transport judeţene; 

   b.) cu 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii programului de transport judeţean, în 

vederea atribuirii traseelor rămase nesolicitate sau neatribuite la şedinţele de atribuire prevăzute 

la lit. a); 

   c.) după intrarea în vigoare a programului de transport judeţean se vor organiza, în funcţie 

de necesităţi, şedinţe de atribuire atât pentru traseele cuprinse în programul de transport rămase 

nesolicitate, neatribuite, nou-introduse, cât şi pentru cele la care există renunţări/retrageri; 

   d.) pentru un traseu cuprins în programele de transport judeţene la care a renunţat un 

operator de transport rutier sau în cazul în care măsura retragerii licenţei de traseu a rămas 

definitivă, se va organiza o şedinţă de atribuire în termen de 15 zile de la afişarea traseelor 

respective pe site-ul consiliului judeţean. 

      (2) Lista traseelor care au fost atribuite în cadrul fiecărei şedinţe va fi făcută 

publică de către autoritatea judeţeană de transport, pe site-ul şi la panoul de afişaj al Consiliului 

Judeţean Alba. 

      (3) Lista traseelor rămase nesolicitate sau neatribuite se va afişa de către 

autoritatea judeţeană de transport, pe site-ul şi la panoul de afişaj al Consiliului Judeţean Alba, 

cu 20 de zile înainte de data următoarei şedinţe de atribuire. 

      (4) Operatorii de transport rutier vor depune toate opţiunile, în format electronic, 

în vederea atribuirii traseelor cuprinse în programul de transport judeţean, în intervalul de 6 zile 

cuprins între a 15-a zi şi a 10-a zi inclusiv înainte de data la care se desfăşoară şedinţa de 

atribuire respectivă. 

    Art. 24. Solicitările depuse de către operatorii de transport rutier în Sistemul informatic 

pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale vor fi respinse de Agenţia pentru Agenda 

Digitală a României, care operează şi gestionează acest sistem conform prevederilor legale, în 

următoarele cazuri: 

   a.) au depăşit termenul prevăzut în calendarul atribuirii pentru depunerea solicitărilor; 

   b.) când operatorul de transport rutier nu deţine autobuze suficiente pentru a efectua 

cursele pentru care a depus opţiuni; 

   c.) când operatorul de transport rutier nu deţine copii conforme ale licenţei comunitare, 

valabile la data depunerii opţiunii, suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus opţiuni; 

   d.) când cursele pentru care s-au depus opţiuni nu pot fi efectuate cu acelaşi autobuz sau 

aceleaşi autobuze nominalizate în solicitare din cauza suprapunerii graficelor de circulaţie; 

   e.) când graficele de circulaţie aferente curselor de pe unul sau mai multe trasee nu permit 

efectuarea transportului cu autobuzul/autobuzele nominalizat (e) în solicitare, deoarece prin 

parcurgerea distanţei dintre locul de sosire dintr-o cursă şi locul de plecare în următoarea cursă, 

cu o viteză de deplasare de 50 km/oră, se depăşeşte ora de plecare în cursa care va urma. 

   Art. 25. Traseele cuprinse în programul de transport judeţean care nu au fost solicitate sau 

atribuite la prima şedinţă de atribuire fac obiectul unor noi şedinţe de atribuire. 

Art. 26. Traseele care nu au fost atribuite în două şedinţe de atribuire pot fi atribuite 

individual chiar dacă programul de transport judeţean este organizat pe grupe de trasee.  
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  Art. 27. (1) Consiliul Judeţean Alba poate atribui trasee, pe o perioadă de 60 de zile, 

termen în care se va organiza atribuirea electronică a acestora prin Sistemul informatic pentru 

atribuirea electronică a traseelor naţionale, pe bază de anunţ public, în următoarele situaţii: 

   a.) în cazul traseelor pentru care operatorii de transport nu au depus solicitare de 

prelungire conform art. X alin. 2 din O.U.G nr. 51/2019; 

   b.) în cazul în care operatorul de transport renunţă la executarea transportului, fără 

respectarea termenului de 60 de zile prevăzut la art. 36 alin. (1)din prezentul regulament. 

      (2) Procedura de atribuire este prevăzută în anexa nr. 4 la prezentul regulament. 

     (3) În cazul suspendării licenţei comunitare, Consiliul Judeţean Alba poate 

atribui direct trasee, pe perioada suspendării. 

      (4) În cazul prevăzut la alin. (3), durata licenţei de traseu astfel atribuită va fi 

egală cu cea a perioadei de suspendare.  

 

SECŢIUNEA a 5  a  Licenţa de traseu 

 

    Art. 28. (1) Licenţa de traseu reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate 

efectua transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean. 

      (2) În cazul transportului rutier judeţean contra cost de persoane prin servicii 

regulate, licenţa de traseu se eliberează pentru fiecare traseu. 

      (3) Licenţele de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier într-un număr 

egal cu numărul de autobuze prevăzute în programul judeţean de transport necesar pentru 

efectuarea traseului respectiv. 

      (4) Pe verso-ul licenţei de traseu se înscrie, la capacitatea autobuzului, 

capacitatea prevăzută în programul de transport pentru traseul respectiv. 

      (5) Modelul licenţei de traseu este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul 

regulament, iar modelul graficului de circulaţie al acesteia este prevăzut în anexa nr. 6 la 

prezentul regulament. 

      (6) Durata de valabilitate a licenţei de traseu este egală cu durata de valabilitate a 

programului de transport judeţean. 

   Art. 29. Eliberarea licenţei de traseu şi a graficului de circulaţie anexă la aceasta se face 

de către autoritatea judeţeană de transport, în baza dreptului de efectuare obţinut ca urmare a 

rezultatelor stabilite de instituţia care operează, conform prevederilor legale, Sistemul informatic 

pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale, sentinţelor emise de instanţele de judecată 

competente sau în alte cazuri prevăzute de lege. 

 Art. 30. În cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit un traseu nu se 

prezintă la Consiliul Judeţean Alba în vederea solicitării eliberării licenţei de traseu în termen de 

5 zile de la data şedinţei de atribuire sau în cazul în care nu a ridicat licenţa de traseu în termen 

de 15 zile de la data solicitării, traseul respectiv va fi atribuit următorului operator de transport 

rutier clasat la şedinţa de atribuire. 

 Art. 31. Solicitarea eliberării licenţei de traseu se face printr-o cerere, al cărui model este 

prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul regulament şi care va fi depusă la registratura Consiliului 

Judeţean Alba în termenul prevăzut la art. 30. 

    Art. 32. În cazul traseelor cuprinse în programul de transport judeţean, perioada de 

valabilitate a licenţei de traseu nu poate depăşi data expirării acestuia. 

   Art. 33. (1) Licenţa de traseu este document nominal al operatorului de transport rutier, 

nefiind transmisibilă, cu excepţia cazurilor în care operatorul de transport este rezultatul 

divizării, fuzionării, aportului la capitalul social sau înfiinţării ca filială a operatorului titular, cu 

aprobarea autorităţilor deliberative ale Consiliului Judeţean Alba, cu respectarea condiţiilor 

prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

  (2) Licenţa de traseu, semnată şi ştampilată de către autoritatea judeţeană de 

transport, se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului 

de plată aferent. 

  (3) Autoritatea judeţeană de transport ţine evidenţa licenţelor de traseu în 

Registrul de evidenţă a licenţelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin 

servicii regulate la nivel judeţean. 
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  (4) O copie a fiecărei licenţe de traseu eliberate şi a graficului de circulaţie 

aferent acesteia se arhivează prin grija autorităţii judeţeane de transport. 

    Art. 34. (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se comunică de 

către operatorul de transport rutier Consiliului Judeţean Alba, în termen de 15 zile de la data 

constatării, acestea înlocuindu-se pe baza documentului de plată. 

      (2) Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu se publică în Monitorul Oficial 

al României, Partea a III-a. 

Art. 35. Cuantumul taxei pentru eliberarea/prelungirea licenţelor de traseu şi al taxei 

pentru înlocuirea licenţelor de traseu,  se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 

   Art. 36. (1) Renunţarea la licenţa de traseu aferentă se poate face la cererea operatorului 

de transport rutier. Cererea, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul regulament, 

se depune la Consiliul Judeţean Alba cu 60 de zile înainte de încetarea efectuării transportului pe 

traseul respectiv. 

      (2) Licenţa de traseu şi graficul de circulaţie aferent traseului pentru care s-a 

formulat cererea de renunţare se depun de către operatorul de transport la Consiliul Judeţean 

Alba în prima zi lucrătoare de după expirarea acestei perioade. 

      (3) În cazul eliminării unor trasee cuprinse în programul de transport, care 

urmează a fi incluse în programul public local din cadrul asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitare, renunţarea la licenţă se face numai la cererea expresă a operatorului de transport 

rutier, ca urmare a solicitării în acest sens transmisă acestuia de către asociaţia de dezvoltare 

intercomunitară. 

    (4) În cazul în care operatorul de transport rutier este de acord cu renunţarea la 

licenţa de traseu, asociaţia de dezvoltare intercomunitară va solicita Consiliului Judeţean Alba 

actualizarea programului de transport judeţean, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 lit. 

h din regulament. 

    (5) Modelul cererii menţionată la alin. 3 este prevăzut în anexa nr. 9 la prezentul 

regulament. 

      (6) În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pe 

un traseu, conform alin. 3, acesta are obligaţia de a presta activitatea de transport până la 

atribuirea respectivului traseu de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară. 

    Art. 37. (1) Retragerea licenţei de traseu se face de Consiliul Judeţean Alba în 

următoarele cazuri: 

   a.) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia; 

   b.) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave, după 

cum urmează: 

   1. când licenţa de traseu a fost obţinută prin furnizarea unor documente care conţineau 

informaţii eronate; 

   2. când operatorul de transport rutier, deţinător al licenţei de traseu, a încredinţat spre 

efectuare altui operator de transport rutier curse prevăzute în graficul de circulaţie aferent 

licenţei de traseu; 

   c.) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri repetate, după 

cum urmează: 

   1. în cazul transportului judeţean, când operatorul de transport rutier a efectuat mai puţin 

de 95% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulaţie al licenţei de traseu a se efectua 

într-o lună calendaristică; 

   2. când operatorul de transport rutier a înlocuit de mai mult de 3 ori unul dintre vehicule 

fără respectarea prevederilor art. 19  alin. 2 şi alin. 4; 

   d.) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier;  

   e.) la suspendarea/retragerea licenţei comunitare a operatorului de transport rutier sau pe 

perioada suspendării acesteia; 

   f.) operatorul de transport rutier are activitatea suspendată; 

   g.) în alte cazuri stabilite prin hotărâre de Consiliul Judeţean Alba.  

    (2) În cazul retragerii licenţei de traseu, operatorul de transport rutier va fi 

înştiinţat de către Consiliul Judeţean Alba, fiind obligat să efectueze serviciul de transport pe o 

perioadă de 60 de zile de la data înştiinţării. 
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    (3) După retragerea licenţei de traseu, traseul respectiv va fi atribuit în cadrul 

următoarei şedinţe de atribuire prevăzute la art. 23 alin. 1 lit. d. 

    (4) În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licenţa de traseu sau 

a renunţat la aceasta, din motive ce nu pot fi imputate Consiliului Judeţean Alba, forţei majore 

ori cazului fortuit, acesta nu mai poate participa la atribuirea aceluiaşi traseu pe toată perioada de 

valabilitate a programului de transport judeţean. 

  

SECŢIUNEA a 6 a  Siguranţa rutieră 

 

  Art. 38. În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de 

transport rutier care efectuează servicii regulate contra cost de transport rutier de persoane pe 

traseele judeţene au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi 

respectarea reglementărilor legale privind circulaţia rutieră şi a condiţiilor pe care trebuie să le 

îndeplinească mijloacele de transport şi persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa 

circulaţiei.  

Art. 39. Operatorii de transport rutier au următoarele îndatoriri: 

 a.) să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea 

inspecţiilor tehnice periodice, repararea, întreţinerea, reglarea, modificarea constructivă şi 

reconstrucţia mijloacelor de transport; 

 b.) să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor 

naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţie a mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică 

periodică valabilă şi certificată corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare; 

 c.) să angajeze transporturile şi să întocmească programul de executare a transporturilor, 

astfel încât conducătorii mijloacelor de transport  să poată respecta prevederile legale privind 

timpul de lucru, de odihnă şi de repaus; 

 d.) să se asigure că conducătorii autobuzelor respectă normele de protecţie a muncii, 

protecţie a mediului, prevenire şi combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului; 

 e.) să permită efectuarea transportului numai în limita numărului de locuri înscris în 

certificatul de înmatriculare şi să asigure spaţii libere suficiente pentru transportul bagajelor 

pasagerilor ; 

f.) să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident şi să aplice procedurile 

corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale 

regulilor de circulaţie; 

g.) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului rutier de persoane. 

Art. 40. Responsabilităţile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv 

activitatea de transport sunt cele stabilite prin legislaţia în vigoare. 

Art. 41. Conducătorii autobuzelor cu care se efectuează servicii regulate contra cost de 

transport rutier de persoane pe traseele judeţene au următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

a.) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în 

certificatul de înmatriculare; 

b.) să deschidă uşile numai după ce autobuzul a fost oprit în staţie/autogară; 

c.) să închidă uşile numai după ce pasagerii au coborât sau au urcat; 

d.) să oprească în toate stațiile/autogările prevăzute în graficul de circulație al licenței de 

traseu, fără a opri, pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate, în alte locuri decât cele 

prevăzute în graficul de circulație; 

e.) să preia mărfuri sau colete doar în limita spațiilor disponibile; 

f.) să asigure urcarea și coborârea bagajelor în/din portbagajul autovehiculului; bagajele 

se manipulează numai de către conducătorul auto al autobuzului; 

g.) să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale şi psihologice, iniţială şi 

periodică şi să respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice; 

h.) să respecte normele şi regulile privind conducerea în condiţii de siguranţă rutieră; 

i.) să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulaţia rutieră; 

j.) să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în 

ceea ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la trafic, 

protecţia mediului, protecţia bunurilor; 
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k.) să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă, conform reglementărilor 

legale în vigoare; 

l) să nu ţină în mână sau să folosească cu mâinile în orice mod telefonul mobil sau orice 

dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare ori redare text, foto sau video; 

m.) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului rutier de 

persoane. 

Art. 42. Operatorii de transport rutier care efectuează serviciul vor întreprinde o 

investigaţie pe linie administrativă în toate cazurile de accidente de circulaţie în care au fost 

angajate autovehicule utilizate, indiferent de gravitatea accidentului. 

Art. 43. Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se 

impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere. 

  

CAPITOLUL III Drepturi şi obligaţii 

 

Art. 44. Operatorii de transport rutier care desfăşoară activităţi de transport rutier contra 

cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, au următoarele drepturi: 

 a.) să încaseze tarifele aferente transportului rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulate la nivel judeţean; 

 b.) să solicite Consiliului Judeţean Alba actualizarea programului de transport judeţean, 

pentru traseele pentru care deţin licenţe de traseu, în funcţie de nevoile de deplasare ale 

populaţiei; 

c.) să utilizeze la efectuarea curselor de pe un traseu oricare dintre autobuzele înscrise la 

atribuirea traseelor pentru care au obţinut licenţe de traseu, în condiţiile stabilite de lege; 

d.) să înlocuiască autobuzele cu care au obţinut licenţe de traseu, cu respectarea 

condiţiilor impuse de lege, după notificarea Consiliului Judeţean Alba; 

e.) să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru 

aceştia şi pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea 

operaţiunilor de transport; 

 f.) să utilizeze pentru circulaţie infrastructura publică (drumuri, poduri, pasaje denivelate, 

etc.) şi instalaţiile auxiliare  aferente acesteia. 

 Art. 45. Suplimentar faţă de obligaţiile ce decurg din prevederile capitolului II, operatorii 

de transport rutier care desfăşoară activităţi de  transport rutier contra cost de persoane prin 

servicii regulate la nivel judeţean au următoarele obligaţii: 

 a.) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului rutier de persoane; 

b.) să efectueze toate cursele de pe traseele atribuite în urma sedinţei de atribuire; 

c.) să încheie contracte de acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulaţie 

anexe la licențele de traseu; 

 d.) să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciile prestate;  

 e.) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor; 

f.) să efectueze transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, conform 

prevederilor graficele de circulaţie anexe la licențele de traseu, în condiţii de calitate, siguranţă, 

regularitate şi confort; 

 g.) să asigure continuitatea serviciilor prestate; 

 h.) să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente; 

 i.) să nu încarce în mod artificial costurile de operare; 

 j.) să pună la dispoziţia publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească 

condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului; 

 k.) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport 

deţinute, precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor legislaţiei 

în vigoare privind asigurările; 

 l.) să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaţie, 

tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora; 

 m.) să aplice normele de securitate şi sănătate în muncă specifice activităţii desfăşurate în 

cadrul serviciilor prestate; 
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 n.) să planifice efectuarea  inspecţiilor  tehnice periodice pentru mijloacele de transport, 

astfel încât să se asigure respectarea programului de circulaţie şi a prevederilor reglementărilor 

legale în vigoare privind circulaţia rutieră; 

 o.) să deţină la sediul social următoarele documente: 

 - asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente 

ce cad în sarcina operatorului de transport; 

 - cărţile de identitate ale autobuzelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, 

respectiv în copie pentru cele deţinute în baza unui contract de leasing; 

 - contractele de leasing pentru autobuzelor utilizate; 

 - avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă 

permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, precum şi pentru conducătorii auto; 

 - toate documentele care atestă menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza 

eliberării licenţei comunitare; 

 - documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor 

cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei; 

 - evidenţa şi planificarea inspecţiilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport; 

 - evidenţa accidentelor de circulaţie, documentele de cercetare administrativă a 

accidentelor de circulaţie, precum şi notele informative transmise Consiliului Judeţean Alba în 

cazul accidentelor grave de circulaţie; 

 -alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare; 

 p.) să furnizeze Consiliului Judeţean Alba, respectiv autorităţilor de reglementare 

competente conform legii, informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentaţiile şi la 

actele individuale pe baza cărora efectuează serviciile în scopul verificării modului de prestare a 

acestora; 

 q.) să comunice Consiliului Judeţean Alba înmatriculările  autobuzelor cu care efectuează 

serviciul, intervenite ulterior atribuirii licențelor de traseu; 

r.) să se prezinte la autoritatea judeţeană de transport în vederea înlocuirii graficului de 

circulaţie al licenței de traseu, în cazurile prevăzute de lege; 

s.) să permită accesul în mijloacele de transport a persoanelor împuternicite prin 

dispoziţie de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să execute verificarea, monitorizarea şi 

controlul modului de efectuare a serviciilor;  

 ş.) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din 

culpă, conform prevederilor legale şi/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin poliţa 

de asigurare; 

 t.) să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi 

psihologice ale propriilor angajaţi; 

 ţ.) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea 

costurilor de operare ; 

 u.) să gestioneze serviciile prestate pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică; 

 v.) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-

materiale aferente serviciilor prestate. 

Art. 46. Suplimentar faţă de obligaţiile ce decurg din prevederile capitolului II,  

conducătorii autobuzelor cu care se efectuează servicii regulate contra cost de transport rutier de 

persoane pe traseele judeţene au următoatrele obligaţii: 

  a.) să emită bilete de călătorie corespunzătoare tarifelor aferente distanței parcurse de 

persoanele transportate; 

b.) să permită urcarea în mijloacele de transport numai a persoanelor posesoare de 

bilete/legitimații de călătorie sau a celor care beneficiază de facilități la transportul rutier, potrivit 

legii; 

c.) să asigure afişarea în interiorul autobuzului a tarifelor de transport pe bază de bilete; 

d.) să utilizeze pe timpul efectuării transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea 

operatorului de transport rutier, a traseului şi a tipului de transport efectuat sau panoul de afişaj 

electronic care să cuprindă cel puțin aceleași informații ca și placa de traseu;  

e.) să permită accesul în mijloacele de transport a personalului autorităţii judeţene de 

transport care verifică, monitorizează şi controlează modul de efectuare a  transportului rutier 
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contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean şi să prezinte documentele 

solicitate de către acesta; 

f.) să aibă un comportament civilizat în raport cu utilizatorii și personalul  autorităţii 

judeţene de transport care verifică, monitorizează şi controlează modul de efectuare a  

transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean; 

Art. 47. (1) Operatorii de transport rutier vor efectua serviciile cu respectarea 

următoarelor condiţii: 

1. să asigure utilizarea pe timpul transportului a plăcii de traseu, plasată la loc vizibil în 

faţa mijlocului de transport, cu nominalizarea operatorului de transport rutier, a traseului şi a 

tipului de transport efectuat sau panou de afișaj electronic care să cuprindă cel puțin aceleași 

informații ca și placa de traseu;  

2. să asigure prin conducătorul auto supravegherea urcării şi coborârii pasagerilor; 

 3. mijlocul de transport nu trebuie să circule cu uşile deschise sau cu pasageri pe scara 

autovehiculului; 

 4. să asigure urcarea  şi coborârea bagajelor din portbagajul autobuzului; 

 5. să nu admită la transport în salonul autobuzului: 

-materii greu mirositoare; 

-materii inflamabile; 

-butelii de aragaz; 

-butoaie de carbid; 

-tuburi de oxigen; 

-materiale explozibile; 

-filme cinematografice neambalate în cutii metalice; 

-produse caustice; 

-materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce daune 

sau pot murdări autovehiculul, bagajele sau îmbrăcămintea călătorilor; 

-obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale. 

 6. să nu supraîncarce autobuzul peste capacitatea utilă de transport, exprimată prin 

numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare;  

 7. să asigure spaţii libere  suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor şi să permită 

transportul mărfurilor/coletelor doar în limitele spaţiilor disponibile: 

 8. să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât în cele 

prevăzute în graficul de circulaţie; 

 9. să asigure gratuit readucerea călătorilor la punctul de plecare în cazul în care călătoria 

nu se poate realiza până la destinaţie din cauză de forţă majoră; 

 10. să asigure preluarea călătorilor din autobuzele rămase imobilizate pe traseu în termen  

de maxim 3 ore de la apariţia evenimentului; 

 11. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului 

de transport; 

 12. să emită legitimaţii de călătorie corespunzătoare sumelor încasate pentru călători şi 

bagaje, înregistrate ca documente cu regim special; 

 13. să asigure dotarea autobuzelor destinate serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate cu aparat de marcat electronic fiscal și cititor de carduri cu 

posibilitatea de a transmite date on-line, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare; 

 14. să utilizeze numai legitimaţii de călătorie înseriate pentru pasageri şi bagaje, 

înregistrate ca documente cu regim special; 

 15. să nu permită călătoria decât în baza legitimaţiilor de călătorie individuale valabile, 

respectiv a biletelor, abonamentelor și  legitimaţiilor speciale; 

 16. în salonul autobuzelor pot fi transportate numai bagajele de mână care pot fi ţinute în 

mână sau în plasa portpachet. În salonul autobuzului nu pot fi transportate bagajele care: 

 - nu se încadrează în categoria bagajelor de mână; 

 - conţin produse neadmise la transport; 

 - sunt aşezate pe culuarul de acces sau pe platforma din faţă ori din spate a 

autovehiculului.  

 17. să nu admită la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul autobuzului, 

chiar dacă spaţiul rămas neutilizat de către  pasageri ar permite acest lucru; 
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 18. bagajele depuse în spaţiul destinat bagajelor se manipulează numai de către 

conducătorul auto; 

 19. la cel puţin unul din capetele de traseu, prin registrul de mişcare, să se evidenţieze 

cursele proprii plecate şi sosite; 

 20. să execute transportul călătorilor strict în conformitate cu programul de circulaţie; 

 21. să asigure efectuarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a autobuzelor, să ia 

măsuri de înlocuire a acestora; 

 22. să anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră sau alte 

cauze, la capetele de linie şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu; 

 23. să asigure oprirea în toate staţiile prevăzute în programul de circulaţie pentru urcarea 

călătorilor şi a bagajelor; 

 24. să nu blocheze staţiile publice prin parcarea autovehiculelor deţinute sau prin 

efectuarea unor lucrări de întreţinere/ reparaţii la acestea; 

 25. să asigure suplimentar autobuze pentru preluarea fluxurilor ocazionale de călători de 

pe traseele deservite; 

 26. să asigure vânzarea biletelor la capetele de linie şi în autobuz, inclusiv cu anticipaţie; 

 27. la emiterea abonamentelor să respecte reglementările în vigoare; 

 28. să nu emită legitimaţii de călătorie peste capacitatea autobuzului exprimată prin 

numărul de locuri pe scaune; 

 29. să accepte la transport toţi călătorii care au legitimaţii de călătorie valabile pentru 

cursa respectivă, în limita capacităţii autobuzului; 

 30. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani, în condițiile în care aceștia nu 

ocupă locuri separate; 

 31. să informeze călătorii despre intenția de modificare a tarifelor de transport, cu cel 

puțin 20 de zile înainte de utilizare, prin afișarea în mijloacele de transport a unui anunţ în acest 

sens, care va cuprinde în mod obligatoriu cuantumul noilor tarife; 

32. cursele dubluri efectuate ocazional pentru preluarea unui flux suplimentar de călători 

existent temporar în punctele de îmbarcare sau cele efectuate pentru preluarea pasagerilor de la 

un vehicul rămas imobilizat în traseu nu se consideră curse noi; acestea se efectuează după 

aceleaşi programe de circulaţie ca al cursei dublate, în următoarele condiţii: 

 -depăşirea capacităţii de preluare a autovehiculului iniţial; 

 -menţionarea în foaia de parcurs a caracterului cursei; 

 33. autobuzele trebuie să aibă inspecţia tehnică efectuată la termen; 

 34. autobuzele trebuie salubrizate, spălate şi dezinfectate zilnic sau de câte ori este 

nevoie; 

 35. în interiorul autobuzelor trebuie să existe afişat, la loc vizibil, numele conducătorului 

auto; 

 36. autobuzele trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului în 

stare de funcţionare; 

 37. la bordul autobuzelor trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea 

incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; 

 38. în perioada de iarnă autobuzele trebuie să fie echipate corespunzător circulaţiei pe 

drumuri cu aderenţă scăzută; 

 39. autobuzele trebuie să fie dotate cu spaţii de depozitare special amenajate pentru 

transportul bagajelor; bagajele ce depăşesc capacitatea spaţiilor de depozitare pot fi transportate 

în remorci închise, ataşate autovehiculului; 

 40. autobuzele trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător; 

 41. autobuzele trebuie să fie inscripţionate pe părțile laterale cu denumirea operatorului 

de transport rutier; 

 42. autobuzele trebuie să fie dotate cu tahograf care va funcţiona pe toată durata 

desfăşurării transportului, conform reglementărilor în vigoare; 

 43. în interiorul autobuzelor trebuie afişate, la loc vizibil, tarifele de transport pe bază de 

bilete; 

 44. autobuzele trebuie să aibă locuri rezervate pentru invalizi, bătrâni, femei însărcinate, 

persoane cu copii în braţe; 
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45. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor 

stabilite de reglementările în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilităţi/gratuităţi la 

transport; 

46. să asigure informarea anticipată a călătorilor cu privire la modificari temporare 

(suspendari, limitari, micsorarea frecvenței de circulatie, devieri de traseu etc.) în deservirea unor 

trasee, atunci când aceste modificari sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor 

lucrări la infrastructura rutieră; 

 47. să asigure afișarea în fiecare stație a orelor de circulație a mijloacelor de transport 

proprii cu care efectuează serviciile și opresc în  stația respectivă; 

48. să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului rutier de persoane. 

(2) Autobuzele asigurate suplimentar de către operatorul de transport rutier pentru 

preluarea fluxurilor ocazionale de călători de pe traseele deservite sunt exceptate de la obligaţia 

privind capacitatea prevăzută în progrmul de transport, prevăzută de art. 19 alin. 1. 

Art. 48. (1) Operatorii de transport rutier vor colabora cu Consiliul Judeţean Alba pentru 

evaluarea fluxurilor de călători şi determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerinţelor de 

transport judeţean de persoane, prin furnizarea informaţiilor solicitate în acest scop. 

    (2) Acesul în mijloacele de transport a persoanelor desemnate de Consiliul 

Judeţean Alba pentru măsurarea fluxurilor de călători şi/sau a persoanelor desemnate în acest 

scop de către societatea care realizează studiul de specialitate se face pe baza legitimaţiei de 

serviciu/actului de identitate şi a ordinului de deplasare (delegaţie). 

  (3) Anterior desfăşurării activităţilor de măsurare a fluxurilor de călători de către 

persoanele menţionate la alin. 2, printr-o adresă scrisă, Consiliul Judeţean Alba va informa 

operatorii de transport rutier despre activităţiile ce urmează a se executa în acest sens. 

Art. 49. Consiliul Județean Alba, în raport cu operatorii de transport rutier care 

efectuează servicii, are următoarele drepturi: 

 a.) să verifice și să controleze periodic modul de realizare a serviciilor regulate contra 

cost de transport rutier de persoane pe traseele judeţene. 

b.) să sancționeze operatorii de transport rutier în cazul în care se constată nereguli pe 

timpul executării serviciilor regulate contra cost de transport rutier de persoane pe traseele 

judeţene; 

 c.) să actualizeze programul de transport public judeţean, în conformitate cu cerinţele de 

transport ale populaţiei. 

Art. 50. Consiliul Județean Alba are următoarele obligații față de operatorii de transport 

rutier, prestatori ai serviciilor regulate: 

 a.) să asigure un tratament egal și nediscriminatoriu față de toți operatorii de transport 

rutier; 

 b.) să stabilească şi să aprobe prin hotărâre modul de efectuare a  transportului rutier 

contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean; 

 c.) să păstreze confidențialitatea informațiilor, altele decât cele publice, cu privire la 

activitatea operatorilor de transport rutier. 

 Art. 51. Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciilor, persoanele fizice. 

 Art. 52. Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele: 

 a.) să beneficieze liber şi nediscriminatoriu de servicii; 

 b.) să aibă acces la informaţiile publice cu privire la servicii; 

 c.) să le fie aduse la cunoştiinţă hotărârile Consiliului Judeţean Alba cu privire la 

transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean; 

 d. să conteste hotărârile Consiliului Judeţean Alba, în vederea prevenirii sau reparării 

unui prejudiciu direct sau indirect provocat de acesta, în condiţiile legii; 

 e.) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru 

daunele provocate lor de operatorii de transport rutier, prin nerespectarea obligaţiilor le revin 

acestora, în condiţiile legii; 

 f.) să sesizeze Consiliului Judeţean Alba orice deficienţe constatate în efectuarea 

serviciilor şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora; 

 (2) Pentru plata serviciilor, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, 

în condiţiile legii, de facilităţi. 

 Art. 53. Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt următoarele: 
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 a.) să deţină legitimaţii de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin 

lege; 

 b.) să achite costul legitimaţiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le 

efectuează, conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea; 

 c.) să utilizeze legitimația de transport de tip card atât la urcarea cât și la coborârea din 

autobuz sau, după caz, să completeze corect şi să prezinte conducătorului auto al autobuzului 

documentele prevăzute de lege, atunci când beneficiază de facilități la transportul rutier contra 

cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean; 

 d.) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau 

privat; 

 e.) să nu consume băuturi alcoolice, seminţe şi îngheţată, să nu fumeze sau să utilizeze 

ţigări electronice în mijloacele de transport; 

f.) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, cu 

personalul autorităţii judeţene de transport care execută monitorizarea, verificarea şi controlul 

modului de efectuare a transportului, precum şi cu ceilalţi utilizatori. 

 

CAPITOLUL VI   Verificarea, monitorizarea şi  controlul prestării  

de către operatorii de transport a transportului rutier contra cost de persoane  

prin servicii regulate, la nivel judeţean  

 

Art. 54. (1) Consiliul Judeţean Alba îşi exercită atribuţiile privind verificarea, 

monitorizarea şi  controlul prestării de către operatorii de transport a transportului rutier contra 

cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean, prin personalul autorităţii judeţene de 

transport. 

(2) Personalul autorităţii judeţene de transport, numit în continuare personal de 

control, este împuternicit, prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, să constate 

contravenţiile şi să aplice aplice sancţiunile contravenţionale în domeniul transportului rutier 

judeţean de persoane. 

(3) Exercitarea atribuțiilor de către personalul de control se face pe baza ordinului 

de deplasare (delegaţie) şi a legitimației de agent constatator. 

(4) Modelul legitimaţiei de agent constatator, împreună cu cel al Procesului-

verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se aprobă prin  dispoziţie a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba. 

      (5) Activitățile de verificare, monitorizare şi control se desfăşoară în condiții de 

siguranță pentru traficul rutier, personalul de control şi persoanele transportate în autobuzele 

oprite pentru efectuarea controlului și cu respectarea prevederilor legale privind protecția muncii. 

 Art. 55.  Principiile care stau la baza executării controlului sunt: 

 a.) principiul legalităţii - presupune ca toate activităţile specifice controlului să fie 

desfăşurate cu respectarea prevederilor Constituţiei şi a legislaţiei în materie; 

 b.) principiul obiectivităţii - presupune o evaluare corectă şi reală a cauzelor care au 

determinat neregulile şi a măsurilor necesare înlăturării ori diminuării efectelor negative şi 

integrării celor pozitive; 

 c.) principul responsabilităţii - personalul ce execută activităţi de control răspunde pentru 

corectitudinea şi plenitudinea constatărilor, precum şi de acţiunile susţinute în procesul de 

control; 

 d.) principiul eficacităţii - se referă la oportunitatea şi finalitatea controlului, în scopul 

atingerii obiectivelor propuse; 

 e.) principiul eficienţei - are în vedere maximizarea rezultatelor activităţii de control  în 

raport cu resursele utilizate: umane, financiare, de timp; 

 f.) principiul prevenţiei - presupune prevederea şi identificarea posibilelor erori şi 

nereguli şi stabilirea măsurilor necesare în scopul prevenirii acestora; 

 g.) principiul operativităţii - presupune efecuarea şi finalizarea la timp şi în mod complet 

a activităţii de control, într-o manieră cât mai simplificată, în vederea înlăturării 

disfuncţionalităţilor constatate, cu respectarea regulilor prevăzute de lege. 
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Art. 56. (1) Personalul de control are drept de verificare, monitorizare şi  control în trafic 

în punctele unde oprirea, staționarea sau parcarea pe drumul public este permisă, conform 

prevederilor legale în vigoare, precum și în punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor. 

   (2) Controlul în trafic în punctele unde oprirea, staționarea sau parcarea pe drumul 

public este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, se efectuează numai împreună cu 

inspectorii din cadrul I.S.C.T.R. şi/sau  poliţiştii rutieri. 

(3) Controlul în punctele de îmbarcare/debarcare (autogări și stații publice) se 

poate efectua și fără reprezentanții ISCTR și/sau ai poliției rutiere. 

Art. 57. (1) Controalele în trafic pot fi controale tematice sau controale inopinate. 

   (2) Controlul tematic se execută în baza unui plan de control, întocmit de 

autoritatea judeţeană de transport, avizat de Directorul direcţiei juridică şi administraţie publică 

şi aprobat de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba. 

   (3) Planul de control cuprinde: 

 a.) denumirea operatorului de transport rutier controlat; 

 b.) traseele din programul de transport judeţean pe care se efectuează controlul; 

 c.) tematica controlului; 

 d.) zilele în care se efectuează controlul. 

    (4) Controlul inopinat se execută, de regulă, ca urmare a unor sesizări/reclamaţii 

privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate pe 

traseele judeţene, înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba sau pentru verificarea 

modului de ducere la îndeplinire de către operatorii de transport rutier a măsurilor dispuse de 

personalul de control.  

Art. 58. (1) Personalul de control are următoarele obligații: 

a.) de a cunoaște și aplica întocmai reglementările în vigoare aferente domeniului 

transportului rutier de persoane; 

b.) de a păstra cu strictețe secretul de serviciu, al acțiunilor de control, al informațiilor cu 

caracter confidențial, deținute ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu; 

c.) de a nu pretinde și de a nu primi niciun fel de bunuri în natură sau bani și nici de a-și 

crea avantaje în legătură cu serviciul sau prin exercitarea funcției; 

d.) de a deține asupra lor legitimația de control şi ordinul de deplasare (delegaţia) pe 

timpul efectuării acțiunilor de control; 

e.) să aibă o conduită demnă, politicoasă, civilizată și intransigentă față de cei care 

încalcă reglementările specifice transportului rutier de persoane. 

(2) În exercitarea atribuțiilor personalul de control are dreptul de a solicita 

prezentarea tuturor documentelor şi informaţiilor necesare pentru verificarea respectării 

reglementărilor specifice în vigoare. 

(3) La efectuarea controlului în trafic, conducătorii autobuzelor au obligația să 

prezinte personalului de control toate documentele pe care trebuie să le dețină la bordul 

autobuzului, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

(4) Călătorii au obligaţia de a prezenta personalului de control, la solicitarea 

acestuia, legitimaţiile de călătorie. 

 Art. 59. (1) Rezultatul controlului în trafic se consemnează pe formularul notă de 

constatare, prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul regulament, care după completare se semnează 

pe fiecare pagină de persoana care efectuează controlul şi de conducătorul autobuzului verificat 

sau, după caz, pe formularul fişă de monitorizare, prevăzut în anexa nr. 11 la prezentul 

regulament, conducătorul  autobuzului verificat semnând de luare la cunoştinţă în rubrica 

destinată în acest scop. 

(2) Nota de constatare se utilizează atunci când controlul vizează verificarea 

modului de efectuare a serviciilor de către un operator de transport rutier pe un anumit traseu și 

se completează pentru fiecare autobuz care este verificat pe traseul respectiv. 

  (3) Fișa de monitorizare se utilizează atunci când controlul vizează verificarea 

unui număr limitat de probleme cu privire la modul de efectuare a serviciilor, fiind controlate 

mai multe autobuze aparținând unuia sau mai multor operatori de transport, care trec/opresc 

prin/în locul unde se execută controlul, într-un anumit interval de timp. 

Art. 60. (1) În cazul în care personalul de control constată nereguli în modul de efectuare 

a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, procedează 
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la  sancţionarea contravenţională a celor vinovaţi şi/sau poate dispune, printr-o adresă scrisă 

către operatorul de transport rutier în cauză, măsuri de remediere a deficienţelor constatate.  

  (2) Operatorul de transport rutier este obligat să ducă la îndeplinire măsurile 

dispuse de personalul de control. 

   

CAPITOLUL VII Răspunderi şi sancţiuni 

 

Art. 61. (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea civilă, 

contravenţională sau penală, după caz.  

   (2) Următoarele fapte constituie contravenţii în domeniul transportului rutier 

judeţean de persoane, după cum urmează: 

             a.) transportul în salonul autobuzelor a materiilor greu mirositoare, materiilor 

inflamabile, buteliilor de aragaz, butoaielor de carbid, tuburilor de oxigen, materialelor 

explozibile, filmelor cinematografice neambalate în cutii metalice, produselor caustice precum şi 

a altor materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce daune 

sau pot murdări autovehiculul, bagajele sau îmbrăcămintea călătorilor; 

            b.) lipsa de la bordul autobuzelor a  ciocanelor de spart geamurile în caz de necesitate; 

            c.) utilizarea la efectuarea curselor pe un traseu judeţean a unor autobuze care nu sunt 

inscripţionate cu denumirea operatorului de transport rutier; 

d.) nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de informare 

prealabilă a Consiliul Judeţean Alba şi a utilizatorilor cu privire la suspendarea unor curse, în 

zilele de sărbători legale precum şi în zilele stabilite ca zile libere prin hotărâre a Guvernului, pe 

traseele care le deservesc, cu cel puţin 3 zile înainte de efectuarea modificărilor respective; 

           e.) nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura 

suplimentar autobuze pentru preluarea fluxurilor ocazionale de călători de pe traseele judeţene 

deservite; 

f) nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua traseul 

judeţean  pe o perioadă de 60 de zile de la data comunicării sancţiunii retragerii licenţei de 

traseu, cu excepţia cazurilor în care licenţa comunitară este suspendată/retrasă; 

 g.) nerespectarea de către operatorul de transport rutier a condiţiilor prevăzute de 

reglementările specifice în vigoare privind înlocuirea autobuzelor pentru care a obţinut licenţe de 

traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport judeţean; 

h.) utilizarea de către operatorul de transport rutier la efectuarea curselor de pe un traseu 

judeţean a altor autobuze decât cele înscrise la atribuirea traseelor din județul Alba, pentru care 

au obţinut licenţe de traseu; 

 i.) executarea serviciilor regulate contra cost de transport rutier de persoane pe traseele 

judeţene cu autobuze având un aspect estetic exterior şi interior necorespunzător, precum: 

geamuri murdare, scaune murdare, tapiserii scaune rupte, praf şi mizerie în interior, podele 

exfoliate cu risc de accidentare a călătorilor;  

 j.) neefectuarea tuturor curselor prevăzute în graficul de circulaţie al licenţei de traseu; 

 k.) refuzul de a permite accesul în autobuzele cu care se execută serviciile regulate contra 

cost de transport rutier de persoane pe traseele judeţene a persoanelor împuternicite de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să constate şi să aplice sancţiunile în domeniul 

transportului rutier judeţean de persoane; 

l.) refuzul persoanelor transportate de a prezenta organelor de control legitimaţia de 

călătorie; 

m.) consumul băuturilor alcoolice, seminţelor şi îngheţatei, fumatul sau utilizarea 

ţigărilor electronice în mijloacele de transport. 

  (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a şi b) se sancţionează cu amendă de la 

250 lei la 1000 lei, care se aplică conducătorului autobuzului.  

             (4) Contravenţiile prevăzute la alin. 1 lit. c) şi d)  se sancţionează cu amendă de la 

500 lei la 1500 lei, care se aplică operatorului de transport rutier. 

(5) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) - j) se sancţionează cu amendă de la 

3000 lei la 5000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier.  
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  (6) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. k) se sancţionează cu amendă de la 3000 

lei la 5000 lei, care se aplică conducătorului autobuzului sau operatorului de transport rutier, 

după caz;  

  (7) Contravenţiile prevăzute la alin.(1), lit. l) şi m) se sancţionează cu amendă de 

la 100 lei la 500 lei, care se aplică persoanelor în cauză. 

Art. 62. În cazul efectuării controalelor în trafic, în lipsa inspectorilor din cadrul 

Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., persoanele 

împuternicite de către Preşedintele Consiliului Judeţean Alba au dreptul să constate şi să 

sancţioneze contravenţiile în domeniul transportului rutier judeţean de persoane prevăzute la  art. 

3 pct. 4, 23, 24, 25, la art. 4 pct. 12, 19, 23, 27, 30, 49, 51 şi 53-56 şi la art. 5 pct. 13 şi 17 din 

din H.G. nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 

octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite 

pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a 

Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la 

piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru 

accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului 

nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a 

sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării 

încălcărilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 63. Contravenţiilor în domeniul  transport rutier judeţean de persoane, le sunt 

aplicabile dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Art. 64. Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării 

sau comunicării Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, jumătate din 

minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune în acest sens 

în procesul - verbal. 

 

CAPITOLUL VIII Dispoziţii finale 

 

Art. 65. Prezentul regulament poate fi modificat şi/sau completat prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Alba.  

 

           CONTRASEMNEAZĂ  

PREŞEDINTE,                                                SECRETAR GENERAL, 

                         Ion DUMITREL                                                     Vasile BUMBU 

 

 

  

https://idrept.ro/12012403.htm
https://idrept.ro/12010053.htm
https://idrept.ro/12012404.htm
https://idrept.ro/12012405.htm
https://idrept.ro/12013468.htm
https://idrept.ro/00142439.htm
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Anexa nr. 1 

la Regulamentul privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Alba 

 

Operator de transport rutier__________________________ 

Sediul social__________________________________________ 

C.I.F.________________________ 

Telefon (fax)__________________ 

E-mail_______________________ 

Nr.________din________________                        

 

NOTIFICARE ÎNLOCUIRE AUTOBUZ 

 

Către 

Consiliul Judeţean Alba 

 

În conformitate cu prevederile art. 6 din Normele metodologice privind aplicarea 

prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul comun nr. 

1158/2019/2336/2019 al minstrului transporturilor şi al viceprim - ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale și administraţiei publice, notificăm următoarele înlocuiri de autobuze:  

 

 

Nr. 

crt. 

 

Traseul pe care autobuzul este titular 

Nr. înmatriculare 

autobuz înlocuit 

Nr. înmatriculare 

autobuz cu care se 

înlocuieşte 

    

    

    

    

 

 Solicităm înlocuirile din următoarele motive: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Anexăm la prezenta, în copie, certificată pentru conformitate, următoarele documente ale 

autobuzelor înlocuite și ale celor cu care se efectuează înlocuirea: 

- cărţile de identitate; 

- certificatele de înmatriculare; 

-  certificatele de clasificare; 

 - documentul/documentele eliberate de service-ul auto autorizat;*  

            - documentul prin care se dovedeşte că a depus copia conformă a licenţei comunitare a 

autobuzului înlocuit la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române- A.R.R. emitente.* 

                                                    

                                                               Reprezentant legal 

                                                               Numele şi prenumele __________________ 

                                                                 

                                                               Semnătura şi ştampila __________________ 

 

 

* numai în cazul înlocuirii provizorii a autobuzelor care prezintă defecţiuni tehnice 
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Anexa nr. 2 

la Regulamentul privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Alba 

 

 

CRITERIILE DE EVALUARE 

a operatorului de transport şi punctajele care se acordă în cazul atribuirii traseelor judeţene, 

potrivit anexei nr. 3 din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la 

organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la 

nivel judeţean, aprobate prin Ordinul comun nr. 1158/2019/2336/2019 al minstrului 

transporturilor şi al viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administraţiei 

publice 

 

        1. Vechimea parcului de vehicule: 

   

        • Anul de fabricaţie (AF) este acelaşi cu anul atribuirii (AA) - 35 puncte; 

  • AF = AA - 1 - 30 puncte; 

  • AF = AA - 2 - 25 puncte; 

  • AF = AA - 3 - 20 puncte; 

  •AF = AA - 4 - 15 puncte; 

  • AF = AA - 5 - 12 puncte; 

  • AF = AA - 6 - 11 puncte; 

  • AF = AA - 7 - 10 puncte; 

  • AF = AA - 8 - 9 puncte; 

  • AF = AA - 9 - 8 puncte; 

  • AF = AA - 10 - 7 puncte; 

  • AF = AA - 11 - 6 puncte; 

  • AF = AA - 12 - 5 puncte; 

  • AF = AA - 13 - 4 puncte; 

  • AF = AA - 14 - 3 puncte; 

  • AF = AA - 15 - 2 puncte; 

  • AF = AA - 16 - 1 punct. 

   

        2. Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii: 

   

        • categoria I - 15 puncte; 

  • categoria a II-a - 12 puncte; 

  • categoria a III-a - 9 puncte; 

  • categoria a IV-a - 1 punct. 

  Vehiculele neclasificate nu pot participa la atribuirea traseelor cuprinse în programul de 

transport judeţean. 

   

        3. Dotarea autobuzului cu instalaţie de aer condiţionat - 5 puncte. 

   

        4. Operatorul de transport rutier nu poate participa la atribuirea traseelor judeţene, în cazul 

în care înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat/bugetul local, conform certificatelor de 

atestare fiscală. 
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Anexa nr. 3 

la Regulamentul privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Alba 

 

 

 

METODOLOGIA DE PUNCTARE  

privind criteriile de evaluare a operatorului de transport potrivit anexei nr. 4 din Normele 

metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea 

transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate 

prin Ordinul comun nr. 1158/2019/2336/2019 al minstrului transporturilor şi al viceprim - 

ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administraţiei publice 

 

   

        1. Punctajele aferente criteriilor de evaluare prevăzute la pct. 1-3, precum şi îndeplinirea 

condiţiei de participare prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 3 la normele metodologice se raportează 

la data de referinţă care reprezintă prima zi din calendarul atribuirii electronice. 

  2. La criteriul nr. 1 din anexa nr. 3 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare 

autovehicul care va fi utilizat la executarea cursei. Punctele se cumulează şi apoi se face media 

aritmetică. Numărul de ani se stabileşte în funcţie de anul de fabricaţie înscris în certificatul de 

înmatriculare sau în cartea de identitate a autovehiculului, fără a se lua în considerare luna din 

an. 

  3. La criteriul nr. 2 din anexa nr. 3 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare 

autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face 

media aritmetică. 

  4. La criteriul nr. 3 din anexa nr. 3 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare 

autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face 

media aritmetică. 

  5. Punctajul obţinut la criteriile de evaluare 1-3 din anexa nr. 3 la normele metodologice se 

cumulează. 

  6. În cazul în care operatorul de transport rutier nu prezintă dovada că nu are datorii la 

bugetul local şi/sau de stat, nu poate participa la atribuirea traseelor judeţene. 

  7. În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat 

la executarea fiecărui traseu în parte. Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media 

aritmetică. Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică. 

  În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pentru un traseu, 

este depunctat cu trei puncte pentru fiecare traseu. În această situaţie, punctajul obţinut la 

criteriile de evaluare 1-3 din anexa nr. 3 la normele metodologice se cumulează, iar din totalul 

rezultat se scad punctele corespunzătoare renunţărilor. 

  8. În caz de egalitate de puncte la punctajul general, licenţa de traseu se atribuie operatorului 

de transport rutier care întruneşte punctajul cel mai mare la criteriul 1 din anexa nr. 3 la normele 

metodologice. În cazul în care se menţine egalitatea, licenţa de traseu se atribuie operatorului de 

transport rutier care întruneşte punctajul cel mai mare la criteriul 2 din anexa nr. 3 la normele 

metodologice. Dacă şi astfel se menţine egalitatea, licenţa de traseu se atribuie operatorului de 

transport rutier care întruneşte punctajul cel mai mare la criteriul 3 din anexa nr. 3 la normele 

metodologice. În situaţia în care şi după aplicarea algoritmului de calcul anterior menţionat 

există doi sau mai mulţi operatori de transport rutier, clasaţi pe locul 1, care au punctaje identice 

la toate cele 3 criterii de evaluare, licenţa de traseu se atribuie operatorului de transport rutier 

care are cea mai mare experienţă similară. 
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Anexa nr. 4 

la Regulamentul privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Alba 

 

 

PROCEDURA 

de atribuire a traseelor judeţene în conformitate cu prevederile art. 24 din Normele metodologice 

privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier 

contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul comun 

nr. 1158/2019/2336/2019 al minstrului transporturilor şi al viceprim - ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale și administraţiei publice 

 

 

         Art.1. Prezenta procedură se aplică în următoarele situaţii: 

  a.) în cazul traseelor pentru care operatorii de transport nu au depus solicitare de prelungire 

conform art. X  alin. (2) din O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul transportului de persoane; 

  b.) în cazul în care operatorul de transport renunţă la executarea transportului, fără 

respectarea termenului de 60 de zile prevăzut la art. 20 alin. (1) din Normele metodologice 

privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier 

contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul comun 

nr. 1158/2019/2336/2019 al minstrului transporturilor şi al viceprim - ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale și administraţiei publice. 

          Art. 2. (1) În situaţiile prevăzute la art. 1 din prezenta procedură, autoritatea judeţeană de 

transport afişează pe site-ul şi la panoul de afişaj al Consiliului Judeţean Alba, cu cel puţin 5 zile 

înainte de data de referinţă, un anunţ public care va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: 

        a.) temeiul legal; 

        b.) calendarul procedurii de atribuire; 

        c.) extras din programul de transport judeţean cu traseele/grupele de trasee care fac obiectul 

procedurii de atribuire; 

        d.) lista documentelor pe care operatorii de transport rutier interesaţi le vor depune la 

registratura Consiliului Judeţean Alba în vederea participării la procedura de atribuire; 

        e.) modalitatea de stabilire a operatorilor de transport rutier câştigători. 

        Art. 3. Calendarul procedurii de atribuire va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: 

        a.) perioada de 3 zile calendaristice pentru depunerea solicitărilor, inclusiv a documentelor 

prevăzute la art. 3 din prezenta procedură; 

       b.) perioada de 3 zile calendaristice pentru evaluarea solicitărilor şi verificarea documentelor 

depuse; 

       c.) data şedinţei de atribuire şi a publicării rezultatelor.  

       Art. 4. Traseele care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire pot fi atribuite individual 

chiar dacă programul de transport judeţean este organizat pe grupe de trasee. 

Art. 5 (1) Operatorii de transport rutier depun solicitările în plic închis, însoţit de o scrisoare 

de înaintare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură. 

(2) Solicitările se vor depune pentru fiecare traseu/grupă de trasee în parte, însoţite de 

următoarele documente, în copie: 

a) certificatul de înregistrare fiscală; 

b) licenţa comunitară; 

c) copiile confome ale licenţei comunitare pentru fiecare autobuz cu care participă la 

procedura de atribuire; 

  d) certificatele de înmatriculare ale autobuzelor; 

        e) cărţile de identitate ale autobuzelor; 

f) certificatele de clasificare ale autobuzelor; 

 (3) Suplimentar faţă de documentele prevăzute la alin. 2, operatorii de transport rutier vor 

depune, în original, certificatele de atestare fiscală din care să rezulte faptul că nu au obligaţii 

restante la bugetul de stat/bugetul local; 
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        (4) Solicitările se prezintă sub forma unei adrese scrise către Consiliul Judeţean Alba, 

conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură. 

        (5) Copiile documentelor vor fi certificate pentru conformitate cu originalul, fiind 

ştampilate şi semnate de către reprezentantul legal al operatorului de transport rutier. 

         Art. 6. (1) Evaluarea solicitărilor şi verificarea documentaţiei depuse de către operatorii de 

transport rutier în vederea atribuirii se face de către o comisie de evaluare numită prin dispoziţie 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba. 

         (2) Criterile de evaluare a operatorului de transport rutier şi punctajele care se acordă în 

cazul atribuirii traseelor precum şi metodologia de punctare sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 

şi 3 la  prezentul regulament. 

         (3) Solicitările depuse de către operatorii de transport rutier vor fi respinse în următoarele 

cazuri: 

         a.) documentaţia depusă este incompletă; 

         b.) au depăşit termenul prevăzut în calendarul atribuirii pentru depunerea solicitărilor; 

   c.) când operatorul de transport rutier nu deţine autobuze suficiente pentru a efectua cursele 

pentru care a depus opţiuni; 

   d.) când operatorul de transport rutier nu deţine copii conforme ale licenţei comunitare, 

valabile la data depunerii opţiunii, suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus opţiuni; 

   e.) când cursele pentru care s-au depus opţiuni nu pot fi efectuate cu acelaşi autobuz sau 

aceleaşi autobuze nominalizate în solicitare din cauza suprapunerii graficelor de circulaţie; 

   f.) când graficele de circulaţie aferente curselor de pe unul sau mai multe trasee nu permit 

efectuarea transportului cu autobuzul/autobuzele nominalizat (e) în solicitare, deoarece prin 

parcurgerea distanţei dintre locul de sosire dintr-o cursă şi locul de plecare în următoarea cursă, 

cu o viteză de deplasare de 50 km/oră, se depăşeşte ora de plecare în cursa care va urma. 

   (4) Comisia de evaluare calculează punctajul obţinut de fiecare participant la procedura de 

atribuire, pe baza criteriilor de evaluare şi a metodologiei de punctare şi în procesul - verbal 

încheiat cu această ocazie propune Consiliului Judeţean Alba atribuirea traseului/grupei de trasee 

şi emiterea licenţei/licenţelor de traseu solicitantului care întruneşte cel mai mare punctaj.          

         (5) Tabelul cu rezultatele şedinţei de atribuire, anexă la procesul - verbal menţionat la alin. 

(4), semnat de căre membrii comisiei de evaluare, va fi afişat pe site-ul şi la panoul Consiliului 

Judeţean Alba. 

  Art.7. În situaţia în care pentru un traseu s-a depus o singură solicitare valabilă, acesta este 

atribuit operatorului de transport rutier respectiv. 

  Art. 8. Pe baza rezultatelor atribuirii electronice, Consiliul Judeţean Alba emite hotărârea 

privind traseele atribuite şi licenţele de traseu aferente acestora. 

Art. 9. În situaţia în care niciun operator de transport rutier nu a depus solicitări pentru 

traseele care fac obiectul unei şedinţei de atribuire, comisia de evaluare va consemna acest lucru 

prin încheierea unui proces - verbal. 

          Art.10. Contestaţiile privind modul de desfăşurare şi rezultatele atribuirii vor fi formulate 

în temeiul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, fiind aplicabile prevederile din acest act normativ cu privire la procedura prealabilă şi 

sesizarea instanţei de contencios administrativ. 

         Art. 11. În cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit un traseu nu se 

prezintă la Consiliul Judeţean Alba în vederea solicitării eliberării licenţei de traseu în termen de 

3 zile de la data şedinţei de atribuire sau în cazul în care nu a ridicat licenţa de traseu în termen 

de 10 zile de la data solicitării, traseul respectiv va fi atribuit următorului operator de transport 

rutier clasat la şedinţa de atribuire. 

         Art. 12. (1) În cazul în care, din motive ce nu sunt imputabile Consiliului Judeţean Alba, 

traseele nu sunt atribuite electronic în termenul de 60 de zile, acesta se prelungeşte până la data 

atribuirii lor dar nu mai mult de 12 luni. 

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) prelungirea corespunzătoare a valabilităţii licenţei de 

traseu se face cu acordul operatorului de transport rutier respectiv, prin consemnarea pe verso-ul 

licenţei de traseu a următoarei menţiuni: „ Prelungită valabilitatea licenţei de traseu, conform 

art. 24 alin. (4) din Ordinul comun M.T/MDRAP nr. 1158/2336, până la data de………………”, 

însoţită ştampila Consiliului Judeţean Alba şi semnătura persoanei din cadrul autorităţii judeţene 

de transport care face înscrierea.  
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Anexa nr. 1 

la Procedura de atribuire a traseelor judeţene în conformitate cu prevederile art. 24 din Normele 

metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea 

transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate 

prin Ordinul comun nr. 1158/2019/2336/2019 al minstrului transporturilor şi al viceprim - 

ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administraţiei publice 

 

 

 

Operator de transport rutier__________________________ 

Sediul social__________________________________________ 

C.I.F.________________________ 

Telefon (fax)__________________ 

E-mail_______________________ 

Nr.________din________________                        

 

 

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

 

 

                                                       Către 

                          Consiliul Judeţean Alba 

 

 

 

 

Ca urmare a anunţului public nr. ________ din ___________, privind atribuirea unor 

trasee cuprinse din programul de transport judetean în vigoare, vă transmitem alăturat plicul 

sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând solicitările noastre. 

 

 

 

 

                                                               Reprezentant legal 

                                                               Numele şi prenumele __________________ 

                                                                 

                                                               Semnătura şi ştampila __________________ 
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Anexa nr. 2 

la Procedura de atribuire a traseelor judeţene în conformitate cu prevederile art. 24 din Normele 

metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea 

transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate 

prin Ordinul comun nr. 1158/2019/2336/2019 al minstrului transporturilor şi al viceprim - 

ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administraţiei publice 

 

Operator de transport rutier__________________________ 

Sediul social__________________________________________ 

C.I.F.________________________ 

Telefon (fax)__________________ 

E-mail_______________________ 

Nr.________din________________                        

 

SOLICITĂRI ATRIBUIRE TRASEE JUDEŢENE 

                                                       Către 

                          Consiliul Judeţean Alba 

 

În conformitate cu prevederile Procedurii de atribuire a traseelor judeţene prevăzută în 

anexa nr. 4 la Regulamentul privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Alba şi urmare a anunţului public 

nr. _____________ din ____________, solicităm atribuirea următoarelor trasee/grupe de trasee 

din programul de transport judeţean în vigoare : 

 

Nr. 

grupă 

Cod 

traseu 

Traseu Nr. de înmatriculare al 

autobuzelor cu care vor fi 

efectuate traseele 

    

    

    

    

    

 

Anexăm la prezenta următoarele:  

 

1. Documente în copie 

 

a) certificatul de înregistrare fiscală; 

b) licenţa comunitară; 

c) copiile confome ale licenţei comunitare pentru fiecare autobuz cu care participăm la 

procedura de atribuire; 

  d) certificatele de înmatriculare ale autobuzelor; 

        e) cărţile de identitate ale autobuzelor; 

f) certificatele de clasificare ale autobuzelor; 

g) declaraţia pe propria răspundere că autobuzele cu care participăm la procedura de 

atribuire sunt libere de alte sarcini de transport. 

 

2. Documente în original 

 

a) certificatele de atestare fiscală din care rezultă faptul că nu avem obligaţii restante la 

bugetul de stat/bugetul local. 

 

                                                               Reprezentant legal 

                                                               Numele şi prenumele __________________ 

                                                                 

                                                               Semnătura şi ştampila __________________  
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Anexa nr. 5  

la Regulamentul privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Alba 

 

(faţă) 

Model de imprimat Format A4 hârtie verde cu fond stemă României   

 

ROMÂNIA 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

 

LICENŢĂ DE TRASEU 

Seria AB Nr………... 

 

 

Transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean 

 

 

 

Prezenta licenţă de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:  

 

. 

 

 

Valabilă de la data de _____________  până la data de ______________  

 

 

Eliberată în baza licenţei comunitare nr. _____________
 

 

 

                                                                                                               Emitent: 

                                                                                                 Consiliul Județean Alba 
Data eliberării_________________ 

                     

                                                                                                          Semnătura şi ştampila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatorul de transport rutier poate efectua transport rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulate, la nivel județean, pe traseul menţionat pe verso, numai cu autovehicule având 

capacitatea menţionată pe verso, în conformitate cu graficul de circulaţie anexat. 
________________________________________________________ 

 

RO 
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(verso) 

 

 

Capacitatea minimă de transport a autobuzului stabilită prin programul de transport: 

 

Capacitatea autobuzului declarat câştigător al traseului: 

 

Traseul: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seria ……… Nr. ………… 

  



 

67 

Anexa nr. 6  

la Regulamentul privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Alba 

 

(faţă) 

 

                                                                                                  CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA                                                                                                     

Operator de transport rutier 
  ........................................... 

      

 

GRAFIC DE CIRCULAȚIE 

 

Seria: AB Nr. …………
(1) 

 

Servicii de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean 

 

A. Denumirea traseului …………………………………………….. 

 

DUS 

Km 
Nr. 

staţie 
Denumirea staţiei 

ÎNTORS 

Ora de plecare Ora de plecare 

C1 C2 C3 Cn C1 C2 C3 Cn 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

                                                                                                               L.S 

 

_______________________ 

(1) Se înscriu seria şi numărul licenţei pentru traseu 
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(verso) 

 

 

B.  Condiţii pentru asigurarea graficului de circulație: 

 

1. Zilele în care circulă:  

2. Nr. de autovehicule necesar/nr. înmatriculare: 

3. Amenajările şi dotările autovehiculului: 

4. Numărul de şoferi necesar: 

 

C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/staţiilor: 

__________________________________________________________________________________ 

Nr. crt.          Autogara (staţie)             Nr./data contract      Valabil până la..........._________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

              

            

 

Operator de transport rutier,                                                             EMITENT, 

                                                                                             CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

          …………………………                                                      

           (semnătura şi ştampila)                                                           …………………………                                                     

                                                                                                             (semnătura şi ştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

Data emiterii …………………… 
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Anexa nr.7 

la Regulamentul privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Alba 

 

Operator de transport rutier__________________________ 

Sediul social__________________________________________ 

C.I.F.________________________ 

Telefon (fax)__________________ 

E-mail_______________________ 

Nr.________din________________ 

 

 

 

 

 

 

CERERE ELIBERARE LICENŢĂ DE TRASEU 

 

 

Către 

Consiliul Judeţean Alba 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 17 din Normele metodologice privind aplicarea 

prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane 

prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul comun nr. 1158/2019/2336/2019 al 

minstrului transporturilor şi al viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale și 

administraţiei publice, solicităm eliberarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului 

rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, pentru următoarele trasee din 

programul de transport judeţean: 

 

Cod 

trasee 

Trasee Nr. de înmatriculare al autobuzelor cu care vor fi 

efectuate traseele 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

                                                               Reprezentant legal 

                                                               Numele şi prenumele __________________ 

                                                                 

                                                               Semnătura şi ştampila __________________ 
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Anexa nr. 8 

la Regulamentul privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Alba 

 

Operator de transport rutier__________________________ 

Sediul social__________________________________________ 

C.I.F.________________________ 

Telefon (fax)__________________ 

E-mail_______________________ 

Nr.________din________________ 

 

 

CERERE RENUNŢARE LICENŢĂ DE TRASEU 

 

Către 

Consiliul Judeţean Alba 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Normele metodologice privind 

aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost 

de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul comun nr. 

1158/2019/2336/2019 al minstrului transporturilor şi al viceprim - ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale și administraţiei publice, solicităm renunţarea la licenţa/licenţele de traseu, 

după cum urmează: 

 

Cod 

trasee 

Trasee Serie şi număr licenţe de traseu 

   

   

   

   

   

   

 

Motivare*: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

                                                               Reprezentant legal 

                                                               Numele şi prenumele __________________ 

                                                                 

                                                               Semnătura şi ştampila __________________ 

 

 

 

 

_______________________ 

* opţional 
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Anexa nr. 9 

la Regulamentul privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Alba 

 

Operator de transport rutier__________________________ 

Sediul social__________________________________________ 

C.I.F.________________________ 

Telefon (fax)__________________ 

E-mail_______________________ 

Nr.________din________________ 

 

 

CERERE RENUNŢARE LICENŢĂ DE TRASEU 

 

Către 

Consiliul Judeţean Alba 

 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Normele metodologice privind 

aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost 

de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul comun nr. 

1158/2019/2336/2019 al minstrului transporturilor şi al viceprim - ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale și administraţiei publice, solicităm renunţarea la licenţa/licenţele de traseu, 

după cum urmează: 

 

Cod 

trasee 

Trasee Serie şi număr licenţe de traseu 

   

   

   

   

   

   

 

Suntem de acord cu eliminarea din programul de transport judeţean a traseelor mai sus 

menţionate, pentru a fi incluse în programul de transport public local al 

Asociaţiei*……………………………………………………………………… în conformitate 

cu prevederile art. 15 alin. (1) lit. h) din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor 

referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul comun nr. 1158/2019/2336/2019 al minstrului 

transporturilor şi al viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administraţiei 

publice. 

Am luat la cunoştinţă de prevederile art. 20 alin. (4) din norme, potrivit cărora 

operatorii de transport rutier care renunţă la licenţa de traseu conform art. 15 alin. (1) lit. 

h) din acelaşi act normativ, au obligaţia de a presta activitatea de transport până la 

atribuirea de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară a traseelor la care au renunţat. 

 

                                                               Reprezentant legal 

                                                               Numele şi prenumele __________________ 

                                                                 

                                                               Semnătura şi ştampila __________________ 

 

 

 

_______________________ 

* denumirea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
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Anexa nr. 10  

la Regulamentul privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane 

prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Alba 

 

 

 

NOTĂ  DE  CONSTATARE 

 

 

 

 

 

Data executării controlului :………………………................................................................................ 

Denumirea operatorului de transport rutier verificat : …………………........................................... 

Nr. de înmatriculare al autobuzului  :  ………………………............................................................... 

Numele şi prenumele conducătorului auto :  ………………………………......................................... 

Traseul verificat :  ……………………………………………………………........................................ 

Cursa verificată:………………………………………………………………….................................... 

Numele, prenumele şi funcţia persoanei care efectuează controlul: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

DOCUMENTE/PROBLEME 

VERIFICATE 

CONSTATĂRI 

 

OBSERVAŢII 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

Licenţa de traseu 

- Existenţa la bordul 

autovehiculului:  

DA  / NU 

 

- Licenţa de traseu este conformă 

cu traseul executat: 

 DA  / NU 

 

-Valabilitatea  licenţei de traseu: 

     Este  / Nu este valabilă 

- Seria şi nr.  ……………… 

 

 

 

 

Graficul de circulaţie  

- Existenţa la bordul 

autovehiculului: DA  / NU 

 

- Valabilitatea  graficului de 

circulaţie:  

     Este  / Nu este valabil 

 

Semnătura persoanei care efectuează controlul 

 

……………………………. 

Semnătura de luare la cunoştinţă a conducătorului auto 

 

……………………………… 
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1 2 3 

 

 

 

 

Copia conformă a licenţei de 

comunitare 

 

 

-  Existenţa la bordul 

autovehiculului: 

 DA  / NU 

 

-Valabilitatea  copiei conforme a 

licenţei comunitare: 

      Este  / Nu este valabilă 

 

Nr………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificatul de clasificare pe stele sau 

categorii al autobuzului 

 

 

- Existenţa la bordul 

autovehiculului:  

DA  / NU 

 

-Valabilitatea  certificatului:  

Este  / Nu este valabil 

 

Seria şi nr…………………. 

 

 

 

 

 

Asigurarea pentru persoanele 

transportate şi bagajele acestora 

 

 

-  Existenţa la bordul 

autovehiculului:  

DA  / NU 

 

-Valabilitatea  asigurării: 

 Este  /Nu este valabilă 

 

Seria şi nr……………….. 

 

 

 

 

 

Semnătura persoanei care efectuează controlul 

 

……………………………. 

Semnătura de luare la cunoştinţă a conducătorului auto 

 

……………………………… 
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1 2 3 

 

 

Contractul de leasing în original ori o  

copie  conformă cu originalul, în cazul 

în care autobuzul este utilizat în baza 

unui asemenea contract 

 

-  Existenţa la bordul 

autovehiculului: 

 DA  / NU 

-Valabilitatea  contractului   Este  

/ Nu este valabil 

 

Nr……………………. 

 

 

 

 

 

Certificat de competenţă profesională 

al conducătorului auto 

 

- Existenţa la bordul 

autovehiculului: 

 DA  / NU 

 

-Valabilitatea  certificatului:   

Este  / Nu este valabil 

 

Nr………………….. 

 

 

 

 

 

 

Certificatul de înmatriculare al 

autobuzului 

 

 

-  Existenţa la bordul 

autovehiculului: 

 DA  / NU 

-Valabilitatea  certificatului:  

Este /Nu este valabil 

 

- Efectuarea la termen a 

inspecţiei tehnice a 

autovehiculului 

 DA / NU 

Seria şi nr……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legitimaţia de serviciu a 

conducătorului auto. 

 

 

- Existenţa la bordul 

autovehiculului: 

 DA  / NU 

 

-Valabilitatea  legitimaţiei: Este  

/ Nu este valabilă 

 

 

 

 

Semnătura persoanei care efectuează controlul 

 

……………………………. 

Semnătura de luare la cunoştinţă a conducătorului auto 

 

……………………………… 
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1 2 3 

 

Oprirea autobuzului în toate staţiile, 

conform graficului de circulaţie 

 

 

 

DA / NU 

 

 

Respectarea orelor de sosire / plecare 

din staţii/autogări 

 

 

 

DA / NU 

 

- Îmbarcarea călătorilor peste 

capacitatea maximă admisă a 

autobuzului, exprimată prin nr. de 

locuri pe scaune 

- Numărul de locuri pe scaune este de 

................... 

 

 

 

 

DA / NU 

 

Nr. de călători cărora 

nu le este asigurat 

locuri pe scaune(dacă 

este cazul) 

=………………. 

Utilizarea pe timpul executăriii 

transportului a plăcii de traseu/  

panoului de afișaj electronic cu 

nominalizarea operatorului de 

transport rutier, a traseului şi a 

tipului de transport efectuat 

 

 

 

 

DA / NU 

 

 

 

Asigurarea facilităţilor/gratuităţilor la 

transport prevăzute de lege 

 

 

 

DA / NU 

 

 

 

 

 

 

 

Transportarea de obiecte sau mărfuri 

interzise la transport prin dispoziţii 

legale 

 

 

DA / NU 

 

Utilizarea la efectuarea curselor a 

autobuzelor înscrise la atribuirea 

traseelor pentru care s-au obţinut 

licenţe de traseu 

 

 

 

DA / NU 

 

 

 

Semnătura persoanei care efectuează controlul 

 

……………………………. 

Semnătura de luare la cunoştinţă a conducătorului auto 

 

……………………………… 
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1 2 3 

Persoanele transportate  posedă 

legitimaţii de călătorie individuale 

valabile 

 

 

DA / NU 

 

Emiterea de legitimaţii de călătorie 

corespunzătoare tarifelor aferente 

distanţei parcurse de persoanele 

transportate 

 

 

DA / NU 

 

Utilizarea aparatelor de marcat 

electronice fiscale la emiterea biletelor 

de călătorie 

 

 

DA / NU 

 

 

Asigurarea de curse dubluri pentru 

preluarea fluxurilor ocazionale de 

călători 

 

DA / NU 

 

 

Este / Nu este necesar 

Afişarea vizibilă  în interiorul 

autovehiculului a numelui şi 

prenumelui conducătorului auto 

 

 

DA / NU 

 

 

Afişarea vizibilă  în interiorul 

autobuzului a tarifelor de transport pe 

bază de bilete 

 

 

DA / NU 

 

 

Respectarea prevederilor legale 

privind regimul special al 

legitimaţiilor de călătorie   

 

 

DA / NU 

 

 

Inscripţionarea autobuzului  cu 

denumirea operatorului de transport 

 

 

DA / NU 

 

 

Existenţa în autovehicul  a mijloacelor 

pentru prevenirea şi stingerea 

incendiilor precum şi a ciocanelor 

pentru spart geamurile în caz de 

necesitate  

 

 

 

 

DA / NU 

 

 

Semnătura persoanei care efectuează controlul 

 

……………………………. 

Semnătura de luare la cunoştinţă a conducătorului auto 

 

……………………………… 
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1 2 3 

 

Existenţa în autobuz a instalaţiilor de 

încălzire /condiţionare a aerului în 

stare de funcţionare 

 

DA / NU 

 

Funcţionează / Nu 

funcţionează 

 

Starea de 

curăţenie şi igienizare a autobuzului 

 

Este corespunzătoare 

 

DA / NU      

 

 

Alte menţinuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura persoanei care efectuează controlul 

 

……………………………. 

Semnătura de luare la cunoştinţă a conducătorului auto 

 

……………………………… 
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Anexa nr. 11 

la Regulamentul privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Alba 

 

 

 

 

 

Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport 

 

 

FISĂ MONITORIZARE  

transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean 

 

Probleme 

verificate:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

   

 

Data 

 

Ora 

 

Traseu 

Op. de 

transport 

rutier 

Nr. 

înmatr. 

autobuz 

Conducător 

autobuz 

Deficienţe 

constatate 

Semnătura 

conducator 

autobuz 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

                

             

Personal de control: 

Numele şi prenumele........................................... 

Semnătura.................................. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării și completării  poziției nr. crt. 114 din     

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba 

 

 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 19 noiembrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării  poziției nr. crt. 114 

din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării și 

completării  poziției nr. crt. 114 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 24762/12 noiembrie 2019 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul nr. 24374 din 6  noiembrie  2019 al Comisiei de inventariere a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;  

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 60/2011  privind aprobarea cuprinderii în 

domeniul public al județului Alba a bunului imobil-teren în suprafață de 26.697 mp, situat în 

extravilanul comunei Șugag – zona turistică „Poarta Raiului”, în vederea amplasării unor 

obiective de uz și interes public; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 95/2011 privind completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 60/2011; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 227/2011  privind modificarea art. 1 și art.3 

ale  Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 60/2011; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 60/2012  privind însușirea documentației 

cadastrale de dezmembrare a terenului în suprafață de 26.697 mp, situat în intravilanul satului 

Tău-Bistra, Comuna Șugag, zona turistică „Poarta Raiului”, proprietatea publică a județului 

Alba, înscris în CF nr. 70504 Șugag, cu nr. cadastral 70504 și nr. top. 1011/25/2, 1012/25/2, 

1005/25/2, 996/1/25/2 și 1006/1/25/2; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 95/2015  privind actualizarea Devizului 

general aferent obiectivului „Centru de vizitare – Frumoasa”; 

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

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 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; 

- H.G.  nr. 426/2011 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 

974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Alba; 

- H.G.  nr. 624/2012 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 

974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Alba; 

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 
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HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea  poziției având nr. crt. 114 din  Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba, conform anexei - parte integrantă 

a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului și 

Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3.  Prin intermediul secretarului 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. 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 232 

Alba Iulia, 19 noiembrie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g şi  

art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                 Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 232/19  noiembrie 2019   

Datele de identificare  

            ale bunului  imobil cuprins la poziția cu nr. crt. 114  în 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

Codul  

de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia 

juridică actuală 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

114.  Imobil zona 

turistică  

“Poarta Raiului” 

Imobil – teren și construcții - situat administrativ în intravilanul loc. Tău-

Bistra, str. Poarta Raiului, nr. 25, comuna Şugag, judeţul Alba compus din:  

1. teren - pășune -  înscris în C.F. nr. 70790 Şugag, în suprafață de 10259 

mp: 

2. teren – curți construcții -  înscris în C.F. nr. 70791 Şugag, în suprafață de 

12344 mp: 

3. Centru de vizitare „Frumoasa”  compus din: 

    - teren împrejmuit înscris în C.F. nr. 70792 Şugag, în suprafață de 4094 

mp:  

    - construcție înscrisă în CF 70792 – C1 având suprafața construită la sol 

de 333 mp și suprafața desfășurată de 373 mp. 

Suprafaţa totală: 26.697 mp.  

Vecinătăţi: 

La Nord - teren proprietate privată a comunei Săsciori 

La Sud - Pădure Romsilva 

La Vest - Pârâul Canciu 

La Est - Pădure Romsilva 

2011 874.763,16 

 

110.048,12 

1.739.248,68 

 

Domeniul public 

al judeţului Alba 

cota de 1/1 

conform 

HCJ Alba 

nr.60/2011, 

nr.95/2011, 

nr.227/2011, 

nr.60/2012, 

nr.95/2015 și 

HCJ Alba nr. 

…/2019 

 

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

   Preşedinte:                Secretar General:            Membri: 

   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN  

                 Marian Florin AITAI  

                 Ioan BODEA  

               Liliana NEGRUȚ 

   Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG 

                                                                     Andreea Maria BABIN 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea propunerii de omologare  

a traseelor turistice montane din Judeţul Alba 

 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 19 noiembrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de omologare a traseelor 

turistice montane din Judeţul Alba;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de 

omologare a traseelor turistice montane din Judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 24820/12 noiembrie 2019 al Biroului turism din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G.  nr. 57/2019  privind Codul administrativ;  

           - O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, 

cu modificările și completările ulterioare; 

           - H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor  

montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi; 

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 propunerea de omologare a traseelor turistice montane din Judeţul Alba, 

potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Documentaţiile pentru omologarea traseelor turistice montane din Judeţul Alba, 

întocmite potrivit legii, vor fi transmite Ministerului Turismului în vederea omologării. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului turism și a 

Serviciului Public Salvamont - Salvaspeo Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 322 din 19 octombrie 2017 își încetează 

aplicabilitatea de la data aprobării prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Serviciului Public 

Salvamont - Salvaspeo Alba, Direcției juridică și administrație publică şi Biroului turism din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

Nr. 233 

Alba Iulia, 19 noiembrie 2019 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1 şi  art. 

5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 233/19 noiembrie 2019 

PROPUNERE PRIVIND OMOLOGAREA 

TRASEELOR TURISTICE MONTANE DIN JUDEȚUL ALBA 

 

Abrevieri pentru marcajele traseelor: 

BA - Bandă Albastră  

BG - Bandă Galbenă  

BR - Bandă Roșie  

CA - Cruce Albastră  

CG - Cruce Galbenă  

CR - Cruce Roșie 

TA - Triunghi Albastru  

TG - Triunghi Galben  

TR - Triunghi Roșu 

PA - Punct Albastru  

PG - Punct Galben  

PR - Punct Roșu 

 

Nr. 

Crt. 
Unitatea montană Marcaj Traseu 

1 Munții Bihorului PR 

Albac (Centrul de Informare Turistică) - Fața Albacului - 

Refugiul Turistic Sohodol - Roșești -Valea Starpa - Cheile 

Albacului – Deve - Albac (Centrul de Informare 

Turistică) 

2 Munții Bihorului BA Arieșeni - Valea Cepelor - Vf. Curcurbăta Mare 

3 Munții Bihorului CR 
Gârda de Sus - Valea Gârda - Cătunul Munună - Cătunul 

Ghețar (Ghețarul Scărișoara) 

4 
Munții Bihorului 

 
PG Arieșeni (sat Vanvucești) - Cascada Vârciorog 

5 Munții Bihorului BG 
Albac - Sohodol - Rosești - Costești - Preluca - Moara lui 

Ivan 

6 Munții Bihorului TR 
Arieșeni - Dealul Arsuri - Valea Gârda Seacă 

- Ghețarul de la Scărișoara 

7 Munții Bihorului PG 

Gura Văii Iarba Rea - Valea Iarba Rea (V. Dizditu) - Sat 

Biharia (Iarba Rea) - Sat Lupești - Sat Sucești - Valea 

Iarba Rea (V. Dizditu) 

8 Munții Bihorului PA 
Gârda de Sus (centru) - Cheile Ordâncușii - Sat Prelucă - 

Gârda de Sus 

9 Munții Bihorului PR 
Sat Ghețar - Sat Hănășești - Sat Dealu Frumos - Sat 

Ghețar 

10 
Munții Bihorului 

 
PA Valea Gârda Seacă - Izbucul Tăuz 

11 Munții Bihorului PR 

Valea Arieșului - sat Galbena - Valea Cepelor - sat 

Pătrăhăițești - Cascada Pătrăhăițești - sat Ștei Arieșeni – 

Arieșeni 

12 
Munții Bihorului 

 
TR Albac - Sat După Pleșe - DN75 

13 
Munții Bihorului 

 
TA Sat Fața (comuna Albac) - Sat Sohodol - Peștera de Lapte 

14 
Munții Bihorului 

 
PA DN75 - Valea Stearpă - Peștera de Lapte 

15 Munții Bihorului TR 
Albac - sat Fața - Sat Sohodol - Sat Roșești - Sat Fericet - 

Sat Măncești - Horea 
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16 Munții Bihorului PA 
Pasul Buceș Vulcan - sat Vulcan - Vf. Vulcan - sat Vulcan (Circuitul 

Vârfului Vulcan) 

17 Munții Bihorului PR 
Pasul Buceș Vulcan - sat Vulcan - Platoul Vulcan - sat 

Vulcan (Circuitul Mic) 

18 Munții Bihorului CA Acces Poiana între Vulcani (Platoul Mic) 

19 Munții Bihorului TG 
sat Vulcan - sat Blăjeni - Dealul Cârstii - sat Vulcan 

(Cicuitul Mare) 

20 Munții Bihorului BR 
Șaua Ursoaia - Poiana Mărșoaia - Vf. Clujului - Poiana 

Călineasa 

21 Munții Bihorului CR Cheile Mândrului - sat Runc - intersecție marcaj BG 

22 Munții Bihorului PA 

Circuitul Cascadei Pişoaia Vidrei (Sat Nemeşi - Sat Dosu 

Luncii - Sat Hărăşti - Sub Vf. Ştruţu - Sub Vârful Padeş - 

Sat Mărteşti - Sat Nemeşi ) 

23 Munții Bihorului PR 
Comuna Vidra (DJ 762 ) - Sat Nemeşi - Cascada Pişoaia 

Vidrei 

24 Munții Bihorului TR 
Intersectie BR - Sat Valea Verde - Sat Luminești - Sat Băi 

- Cascada Pișoaia Albii 

25 Munții Bihorului TR 
Arieșeni - Valea Cobleș - Sat Cobleș - Intersecția cu traseul 

bandă roșie 

26 Munții Șureanu BA 
Pasul Tărtărău - Vârful lui Pătru - Curmătura Șureanu - 

Cabana Șureanu - Șaua Comărnicel - Șaua Șinca 

27 Munții Șureanu CR 
Mănăstirea Oașa - Luncile Prigoanei - Poarta Raiului–

Centrul de Vizitare „Frumoasa” - Iezerul Șureanu 

28 Munții Șureanu PA 
Poarta Raiului - Curmătura Prisaca - Râul Mare - Poarta 

Raiului 

29 Munții Șureanu TR 

Cugir (Prihodiște) - Cabana Prislop - Vârful Scârna Șaua 

Șinca - Vârful Comărnicelul - lângă Cabana Șureanu-

Domeniul Schiabil Șureanu 

30 Munții Șureanu PR 

Cugir (Prihodiște) -Vârful Tomatec - Cabana Prislop - 

Vârful Lupșa - Vârful Paltinul - sub Vârful Răchita –

Bocșitura - Dealul Prisăcii - Cugir (Prihodiște) 

31 Munții Șureanu CR Căpâlna (DN67C) - Cetatea Căpâlna 

32 Munții Șureanu TA 

Castrul roman (de la Șugag - Vârful lui Pătru) - Centrul 

de Vizitare „Frumoasa” - Poarta Raiului - Prisaca - Vârful 

Comanului - Curmătura - Cărări - Dealul Crucii - Pleși - 

Cetatea Căpâlna 

33 Munții Metaliferi TR Tăuți (DN74) - Cetatea Tăuț 

34 Munții Metaliferi CR 
Zlatna - Cib - Cheile Cibului - Ardeu - sat Mada - Geoagiu 

Băi 

35 Munții Metaliferi TR 
Cheile Cibului - Cheile Glodului - Izvorul Tămăduirii - 

sat Ardeu 

36 Munții Metaliferi CR Bucium Șasa - Detunata Goală - Roșia Montană 

37 Munții Metaliferi PA Circuitul Tărilor (Roșia Montană) 

38 Munții Metaliferi PR Circuitul Monumentelor Naturii (Roșia Montană) 

39 Munții Metaliferi TA 
Roșia Montană - sat Văleni - Valea Abruzelului - Dealul 

Frasin - Popasul Fefeleaga (Detunata Goală) 

40 Munții Metaliferi TR Circuitul Văii Corna 
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41 Gilăului-Muntele Mare CR 

Stațiunea Muntele Băișorii - Șesul Cald - sub Vârful 

Muntele Mare - Vârful Neteda - Vârful La Dube - Culmea 

Șerboiu - Lupșa 

42 Gilăului-Muntele Mare CA 
Stațiunea Muntele Băișorii - Crucea Clencii - Știolne - 

Rezervația Scărița Belioara - Cheile Runcului - Runc 

43 Gilăului-Muntele Mare PR Circuitul Rezervației Scărița Belioara 

44 Gilăului-Muntele Mare CR 
Schitul Poșaga - Belioara - La Măteoaie - Șaua La 

Răscruce 

45 Gilăului-Muntele Mare TA 
Runc - Cheile Pociovaliștei - Poiana Cornu Pietrei - Vârful 

Scărița - Rezervația Scărița Belioara 

46 Gilăului-Muntele Mare TR 
Lunca Arieșului - sub. Vf. Măgura - Vârful Vulturese - 

Poiana Cornu Pietrei - Rezervația Scărița Belioara 

47 Gilăului-Muntele Mare BR 
Muntele Mare - sub Vârful Piatra Groșilor - Poiana 

Balomireasa - Șaua Steaua - Șaua Petreasa - Șaua Ursoaia 

48 Gilăului-Muntele Mare CA 
Horea - Pătrușești - Sub Vârful Colțăul Vârfului - 

Memorial victime accident aviatic 

49 Gilăului-Muntele Mare PR 

Cabana Podina - Pășunea Podireea - Dealul Coachii (Vf. 

Petreasa) - Vârful Pietroasa - Câmpul lui Seștină - Cabana 

Podina 

50 Munții Trascău BR 

Segment 1: Tureni - Dealul Petridului - Cheile Turzii – 

Mănăstirea Petridului - Valea Arieșului - Moldovenești - 

Piatra Secuiului - Rimetea 

51 Munții Trascău BR 
Segment 2: Rimetea - Izvorul Rimetea - Pârâul Muntelui 

- Platoul Bedeleu - Florești - Valea Uzei - Cabana Râmeț 

52 Munții Trascău BR 

Segment 3: Cabana Râmeț - Cheile Mânăstirii - Fața Pietrii 

- Răicani -Valea Galda - lângă Piatra Bulzului - 

lângă Piatra Craivii - Vârful Sfredelașu - Dealu 

Hulmurilor - Platoul Ciumerna 

53 Munții Trascău BR 

Segment 4: Platoul Ciumerna - lângă Vârful Muncelului - 

Pădurea Mlaca - Poiana cu Narcise de la Negrileasa - 

Dealul Boteșului - Dâmbul Arsurilor - Pasul Bucium 

54 Munții Trascău BR 
Segment 5: Pasul Bucium - lângă Vârful Brădișoru - Pasul 

Buceș Vulcan 

55 Munții Trascău BR 

Segment 6: Pasul Buceș Vulcan - Piatra Sohodol - sub 

Vârful Chiuzu - Sat Luminești - Sat Băi - Sat Hărăşti - sub 

Vârful Padeșului - Dealul Crișului - Dealul Certeze - 

Muntele Găina Cruce 

56 Munții Trascău TR Lunca Arieșului - Poiana Șipote - Peștera Huda lui Papară 

57 Munții Trascău BG 
Sălciua de Jos - Platoul Bedeleu - Cheile Vălișoarei 

(Aiudului) 

58 Munții Trascău CR 
Sălciua de Jos - Poiana Șipote - Peștera Poarta Zmeilor - 

Platoul Bedeleu - Cheile Plaiului - Izvoarele 

59 Munții Trascău BA 
Colțești - Cheile Siloșului - Platoul Bedeleu - Vânătările 

Ponorului 

60 Munții Trascău CG Rimetea - Vârful Ugerului - Lunca Arieșului 

61 Munții Trascău TA Rimetea (DJ107M) - Fânațu Mare - sub Colții Trascăului 

62 Munții Trascău CA 
Rimetea - Vârful Piatra Secuiului - Colțești - Pârâul 

Muntelui – Vidolm 

63 Munții Trascău PA Intersecție BR-TA - Vf. Piatra Craivii 
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64 Munții Trascău TA Colțești - Cetatea Trascăului (Cetatea Colțești) 

65 Munții Trascău PR Circuit Cheile Vălișoarei (Aiudului) - versantul drept 

66 Munții Trascău PR Circuit Cheile Vălișoarei (Aiudului) - versantul stâng 

67 Munții Trascău CA 
Poiana Aiudului - La Găvane - Șaua Data - Cheile 

Vălișoarei (Aiudului) 

68 Munții Trascău CA 
Cabana Râmeț - Cheile Râmețului (prin apă) - Cheia - 

Brădești - Valea Poienii - Sub Piatră - Sălciua de Jos 

69 Munții Trascău TA 
Cabana Râmeț - Cheile Râmețului (pe Brâna Caprei) – 

Cheia - Boțani - Dealul Geoagiului - Modolești - Întregalde 

70 Munții Trascău CG 

Cabana Râmeț - Tecșești - Poiana cu Narcise de la Tecșești 

- Cheile Întregalde - Modolești - Întregalde - 

Necrilești - Platoul Ciumerna - Iezerul Ighiel 

71 Munții Trascău CG 
Iezerul Ighiel - Lunca Ampoiței - Cheile Ampoiței -  Dealul 

Măcinului - Piatra Boului- Gura Ampoiței 

72 Munții Trascău TR 

Bucerdea Vinoasă - lângă Piatra Craivii - sub Vârful 

Sfredelașu - Pârâul Turcului - Întregalde - Modolești - 

Poiana cu Narcise de la Tecșești - Piatra Cetii - Băile 

Romane - Cetea 

73 Munții Trascău TA Cricău - Pârâul Cricău - lângă Piatra Craivii 

74 Munții Trascău CA 

Zlatna - lângă Vârful Dâmbău - lângă Vârful Părăginoasa – 

Feneșasa - Poaiana Măgurii - Valea Muntelui - Platoul 

Ciumerna - Iezerul Ighiel - Ighiel 

75 Munții Trascău BA 
Lângă Vârful Dâmbău - Vârful Părăginoasa - Pădurea 

Runcului - la Dârdinaș 

76 Munții Trascău TR Zlatna - Măgura Dudașului - Cheile Caprei 

77 Munții Trascău TA Feneșasa - lângă Vârful Dâmbău 

78 Munții Trascău PR Belvedere Cheile Caprei 

79 Munții Trascău PA Deviație Colțu’ lui Blaj 

80 Munții Trascău PR Deviație Refugiul Săruni 

81 Munții Trascău TA Presaca Ampoiului (DN74) - Peștera Șura de Piatră 

82 Munții Metaliferi CG Tăuți (DN74) - Dealul Mamut -Alba Iulia (Schit) 

83 Munții Șureanu TR Domeniul Schiabil Șureanu - Puru- Luncile Prigoanei 

84 Munții Șureanu PG 

Potecu’ (Circuitul) Stânelor (Centrul de Vizitare 

„Frumoasa”- Stâna la Aurelia- Stâna Prisaca - Stâna 

Luncile Prigoanei- Stâna Puru- Castrul roman ( de la 

Șugag - Vârful Lui Pătru) - Stâna Aușel - Curmătura 

Șureanu - Centrul de Vizitare „Frumoasa”) 

85 Munții Șureanu PR 
Circuitul Prigoanei (Luncile Prigoanei - Valea Prigoanei – 

Puru – Sașa - Luncile Prigoanei) 

          Administrator public,                                      Serviciul Public Județean 

                SALVAMONT-SALVASPEO Alba 

           Dan Mihai POPESCU              Director                                       

                                                                                                    Lucian FORDA  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 

 al  Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA 

 

 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 19 noiembrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 

2019 al  Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de 

venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al  Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA; 

- raportul de specialitate nr. 24766/12 noiembrie 2019 al Direcţiei dezvoltare și bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 5413/24 octombrie 2019 a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA 

privind propunerea de rectificare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 23209/24 octombrie 2019; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 89/12 aprilie 

2019 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii „Drumuri şi Poduri 

Locale Alba” SA, pentru anul 2019; 

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

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile:  

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 

sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului 

şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare 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. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al 

Societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA conform anexelor nr. 1-5 - părţi integrante a 

prezentei hotărâri.   

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul  Direcției dezvoltare și 

bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății 

„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei 

http://www.cjalba.ro/
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dezvoltare şi bugete și Serviciului dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 234 

Alba Iulia, 19 noiembrie 2019 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1 şi  art. 

5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 20 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 9 

 
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 234/19 noiembrie 2019 sunt publicate și 

pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 

 al  Societății „Parcul Industrial Cugir” SA 

 

 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 19 noiembrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 

2019 al  Societății „Parcul Industrial Cugir” SA;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de 

venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al  Societății „Parcul Industrial Cugir” SA; 

- raportul de specialitate nr. 24757/12 noiembrie 2019 al Direcţiei dezvoltare și bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 130/28 octombrie 2019 a Societății „Parcul Industrial Cugir” SA privind 

propunerea de rectificare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 23650/30 octombrie 2019; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 88/12 aprilie 

2019 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății „Parcul Industrial 

Cugir” SA, pentru anul 2019; 

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

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile:  

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 

sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului 

şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

În temeiul art. 182, 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 rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al 

Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA conform anexelor nr. 1-5 - părţi integrante a prezentei 

hotărâri.   

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul  Direcției dezvoltare și 

bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății „Parcul 

Industrial Cugir” SA, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete și 

http://www.cjalba.ro/
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Serviciului dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Alba.  

 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 235 

Alba Iulia, 19 noiembrie 2019 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1 şi  art. 

5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 21 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 9 

 
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 235/19 noiembrie 2019 sunt publicate și 

pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea  preţurilor medii  la principalele produse agricole pe baza cărora  

se calculează veniturile din arendă în anul 2020, în judeţul Alba 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 19 noiembrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole 

pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2020;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la 

principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2020; 

- raportul de specialitate nr. 24815/12 noiembrie 2019 al Direcţiei dezvoltare și bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 2021/5 noiembrie 2019 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Alba, 

privind preţurile medii la principalele produse agricole pe baza cărora urmează să se stabilească 

veniturile din arendă în anul 2020. 

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

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5 alin. 1 lit. f din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes 

public, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 84 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

aprobate prin H.G. nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 182, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole  pe baza 

cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2020 după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 

Denumire produs Preţ mediu lei/kg 

lei/l 

0 1 2 

1 Cereale   

              grâu 0,6 

              porumb 0,5 

              soia 1,1 

              orz 0,6 

              orzoaică 0,55 

              triticale 0,5 

               ovăz 0,55 

2 Plante oleaginoase  

        floarea soarelui 1,1 

              rapiţă 1,1 

3 Legume  

               varză 1,5 

               ceapă 2 

               morcov 2,5 

               tomate 3,5 

               ardei 4 
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               castraveți 2,5 

               cartofi 1,6 

               fasole boabe 8 

               fasole verde 6 

4 Fructe  

                mere 1,4 

                prune 2 

                pere 3,5 

                struguri 2,5 

                piersici 3,5 

               cireşe 8,5 

                caise 4,5 

5 Carne  

     carne în viu  

                porc 6,5 

                vită 6,5 

                pasăre 6 

                oaie 5,5 

                pește 16 

     carne tăiată carcasă  

                porc 11 

                vită 12 

                pasăre 9 

                oaie 11 

6 Produse lactate  

                lapte 1,5 

                brânzeturi 17 

                smântână 15 

                telemea 15 

7 Miere 25 

8 Ouă 0,5 

9  Furaje  

                fân iarbă 0,2 

          masă verde iarbă 0,05 

             lucernă fân 0,4 

          lucernă masă verde 0,06 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul  Direcției dezvoltare și 

bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă, va duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

 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 și se comunică: Prefectului Județului Alba; Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Alba; Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Alba; Președintelui Consiliului Județean 

Alba; Direcției juridică și administrație publică, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului 

dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba.  

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

Nr. 236 

Alba Iulia, 19 noiembrie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1 şi  art. 

5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii  

ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 19 noiembrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 24854/12 noiembrie 2019 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 13589 din 5 noiembrie 2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24201 din 5 

noiembrie 2019; 

- solicitarea nr. 13907 din 8 noiembrie 2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24696 din 

11 noiembrie 2019. 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 

Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 407 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

            - art. 8 alin. 1 din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției 

generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru 

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 

socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 3 alin. 1 din H.G. nr. 1019/2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de 

către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a 

personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu 

handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv 

ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile 

de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu 

handicap, precum şi pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al 

Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

151/2012. 

  În temeiul art. 182, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

https://idrept.ro/00146884.htm
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Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 202 din 26 

septembrie 2019  îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorului general al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie 

publică, Compartimentului unități de asistență medicală, socială, învățământ special şi Biroului 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 237 

Alba Iulia, 19 noiembrie 2019 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1 şi  art. 

5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 29 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 

 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 237/19 noiembrie 2019 sunt publicate și 

pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Planului de restructurare al Centrului de Recuperare  

și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități  Galda de Jos,  

cu sediul în Comuna Galda de Jos, nr. 376,  județul Alba 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 19 noiembrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de restructurare al Centrului de 

Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități  Galda de 

Jos, cu sediul în Comuna Galda de Jos, nr. 376,  județul Alba;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de 

restructurare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoanele 

Adulte cu Dizabilități  Galda de Jos, cu sediul în Comuna Galda de Jos, nr. 376,  județul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 24879/12 noiembrie 2019 al Direcţiei juridică şi 

administraţie publică - Compartimentul Unități de Asistență medicală, socială, Învățământ 

Special din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 13.710 din 6 noiembrie 2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, înregistrată la registratura  Consiliul Județean Alba cu nr. 24334 din 6 

noiembrie 2019; 

Luând în considerare Avizul nr. 3773/8644/9039/ANPD/DGDPD/1 noiembrie 2019 al 

Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități; 

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

bugete, strategii, favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. d, lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. II alin. 4 din O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

 În temeiul art. 182, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

   Art. 1. Se aprobă Planul de restructurare al Centrului de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități  Galda de Jos, cu sediul în Comuna 

Galda de Jos, nr. 376, județul Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

   Art. 2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, va aduce 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, Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcției juridică și administrație 

publică, Direcției dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba.  

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

Nr. 238 

Alba Iulia, 19 noiembrie 2019 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g şi  

art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 29 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0  

https://idrept.ro/00108487.htm
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 238/19 noiembrie 2019 

 

 

             PLANUL DE RESTRUCTURARE A CENTRULUI DE 

RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ PENTRU 

PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI GALDA DE JOS   

2019 - 2021 
 

 

A.) PREZENTAREA SITUAŢIEI ACTUALE A  

CENTRULUI REZIDENŢIAL DE TIP VECHI 

 

 a.) Date de identificare şi de contact 

    Denumire: Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru 

Persoane cu Dizabilităţi Galda de Jos, jud. Alba 

    Adresa fizică: comuna Galda de Jos, nr. 376, jud. Alba 

    cod conform HG 867 / 2015: 8790 CR-D-II 

        adresa de poştă electronică: crrngalda@gmail.com 

b.) Scurt istoric 

   CRRN Galda de Jos funcţionează din anul 1985, fiind structurat pe amplasamentul unui 

fost castel. Din construcţia veche s-au păstrat două corpuri de clădire şi a fost construit un corp 

nou de clădire (P+3), care să corespundă nevoilor unei instituţii destinate tratamentului, îngrijirii 

şi supravegherii persoanelor cu afecţiuni neuropsihice.  

   În anul 1985 au fost transferaţi 165 de persoane / bolnavi de la Secţia psihiatrie cronici 

Alba Iulia la Căminul spital pentru persoane cu afecţiuni neuropsihice din localitatea Galda de 

Jos, acesta fiind aflat în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap 

Bucureşti. Prin O.G. nr. 102 din 30 iunie 1999, Căminul spital s-a reorganizat în Centru de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică, având personalitate juridică. 

   Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.198/18 noiembrie 2004 este înfiinţat 

serviciul social de tip rezidenţial „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda 

de Jos”, organizat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba, în regim de unitate funcţională, fără personalitate juridică. 

   La acea dată, în cadrul CRRN Galda de Jos erau ocrotiţi un număr de 380 beneficiari, 

persoane adulte cu handicap.  

   Numărul mare de beneficiari determină identificarea de soluţii alternative la acest colos 

rezidenţial, astfel că începând cu anul 2007 se înfiinţează noi unităţi rezidenţiale cu cazare, unde 

sunt transferaţi beneficiari din cadrul CRRN Galda de Jos, după cum urmează: 

   Numărul mare de beneficiari determină identificarea de soluţii alternative, astfel, 

începând cu anul 2007, prin intermediul proiectelor finanțate în cadrul Programului Phare 2003 

se înființează 12 unități rezidențiale de tipul locuințe protejate în care sunt transferaţi și 

beneficiari din categoria persoanelor adulte cu dizabilități ocrotite în CRRN Galda de Jos. Aceste 

locuințe protejate, cu o capacitate maximă de 10 locuri fiecare, sunt înființate în structura 

DGASPC Alba și funcționează în localitățile: Blaj, Gârbova, Vințu de Jos, Pianu de Jos, Abrud, 

Galda de Jos și Cricău.  

   În luna ianuarie 2014, cu sprijinul financiar acordat de către Guvernul României și Banca 

Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare se înfiinţează CIA Baia de Arieş cu o 

capacitate de 50 locuri, unde sunt transferați un număr de 50 persoane adulte cu dizabilități din 

cadrul CRRN Galda de Jos. 

   În perioada 2009 - 2018 se mai înființează încă 7 Locuințe protejate în localitățile 

Gârbova (1 locuință), Abrud (3 locuințe), Alba Iulia (1 locuință) și Sâncrai (2 locuințe), în care 

sunt transferați beneficiari și din CRRN Galda de Jos. 

c.) În subordinea/structura, conducere 
  CRRN Galda de Jos este o instituţie publică fără personalitate juridică, aflată în structura 

DGASPC Alba. Conducerea centrului este asigurată de un şef centru de profesie psiholog. 

mailto:crrngalda@gmail.com
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d.) Situaţia juridică a clădirii/locaţiei 
Prin Protocolul de predare – primire din data de 28.01.2005, încheiat între Consiliul 

Local Galda de Jos, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos în 

calitate de administrator şi predător şi Consiliul Judeţean Alba în calitate de primitor şi Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în calitate de primitor şi aprobat prin 

Hotărârea nr. 25 / 2005 a Consiliului local al comunei Galda de Jos s-a predat patrimoniul 

cuprins în domeniul public al comunei Galda de Jos la poziţia 4, constând în bunuri imobile 

situate în comuna Galda de Jos, sat Galda de Jos, nr. 376, înscris în CF nr. 1794 – Galda de Jos, 

nr. TOP 490/2, proprietar Statul Român, compus din teren 25.500 mp, suprafaţă construită 2200 

mp şi teren aferent 23.300 mp, format din: clădirea nouă, clădirea veche (castelul), anexe 

gospodăreşti, garaj, morgă, gheretă portar şi împrejmuire.  

Prin Dispoziţia de restituire nr. 17 din 29.01.2007, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

s-a soluţionat Notificarea nr. 268 din 14.08.2001 formulată în temeiul Legii nr. 10 / 2001, de 

către domnul Albini Horaţiu – Nil şi doamna Albini Elisabeta, referitoare la restituirea în natură 

a imobilului – castel în suprafaţă de 4345 mp, situate în comuna Galda de Jos, nr. 376, înscris în 

CF nr. 1794 Galda de Jos, sub nr. Top. 490 / 2.  

Potrivit art. 1 din Dispoziţia nr. 17 din 29.01.2007 s-a restituit în natură imobilul – teren 

şi construcţii – situat în comuna Galda de Jos, nr. 376, judeţul Alba, identificat prin CF nr. 1794 

Galda de Jos cu nr. Top 493/2/1, 490/1,490/2.491/2,478/2/2/2, 492/2 şi 493/2/3, în suprafaţă 

totală de 14.118 mp. 

Prin Dispoziţia nr. 18 din 29 ianuarie 2007, privind propunerea de acordare de măsuri 

reparatorii prin echivalent, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba a propus acordarea de măsuri 

reparatorii prin echivalent conform Titlului VII din Legea nr. 247/2005 de către Comisia 

Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor pentru imobilul teren, în suprafaţă de 5885 mp, 

identificat cu nr. Top 493/2/2, înscris în Cartea funciară nr. 1794 Galda de Jos, pe care sunt 

edificate construcţii noi, necesare desfăşurării activităţii Centrului de recuperare şi reabilitare 

neuropsihiatrică Galda de Jos. 

Prin urmare, dreptul de proprietate asupra clădirii noi (construcţie P+3, cu o suprafaţă 

construită de 745 mp), garajului (construcţie edificată în regim P cu o suprafaţă construită de 357 

mp) şi terenului aferent în suprafaţă de 5.885 mp, aparţine Consiliului Judeţean Alba, care, în 

baza Contractului de administrare nr. 16.762/14.10.2014 a acordat dreptul de administrare 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Dreptul de proprietate asupra imobilelor: clădire veche (castelul), anexe gospodăreşti, 

morgă, gheretă portar aparţine doamnei Albini Elisabeta şi domnului Albini Horaţiu Nil cu care 

DGASPC Alba a încheiat un contract de închiriere în vederea folosirii bunurilor, respectiv, 

clădiri în suprafaţă desfăşurată de 4160 mp şi terenuri în suprafaţă de 14.118 mp. 

    e.) Capacitate aprobată şi existentă 

   Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 126 / 8.05.2018 s-a aprobat capacitatea 

CRRN Galda de Jos ca fiind de 280 locuri, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 167 / 

25.07.2019, s-a stabilit capacitatea centrului la 240 locuri. 

   Prin Hotărârea nr 220 / 30.08.2018 privind stabilirea unor măsuri temporare, în vederea 

aducerii la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 69 / 2018 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 448 / 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliului Județean Alba a stabilit faptul că, începând 

cu data de 1 septembrie 2018 se va reduce treptat capacitatea actuală a Centrului de 

recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de 

Jos, în sensul că, în locul beneficiarilor care părăsesc centrul nu voi mai fi instituționalizate 

alte persoane. 

   Hotărârea nr 189 / 27.08.2019 emisă de Consiliul Județean Alba, completează Hotărârea 

nr. 220 / 30.08.2018, în sensul că, beneficiarii ocrotiți în unitățile rezidențiale pentru persoane 

adulte cu dizabilități, care se decompensează și nu pot fi îngrijiți în unitățile respective, din cauza 

lipsei personalului de specialitate, vor putea fi transferați în cadrul Centrului de recuperare și 

reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos, în scopul 

însănătoșirii sau ameliorării stării de sănătate, doar dacă în locul acestora sunt transferați alți 

beneficiari din cadrul Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane 

adulte cu dizabilități Galda de Jos. 
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   La data de 15 septembrie 2019, în CRRN Galda de Jos beneficiau de servicii un număr de 

232 persoane adulte cu dizabilități. 

    f.) Condiţii de cazare: număr de camere/dormitoare, număr de paturi în 

cameră/dormitor, număr de grupuri sanitare separate pentru femei, separate pentru 

bărbaţi, separate pentru personal 

   CLĂDIREA NOUĂ  – suprafaţa construită 745 mp compusă din P+3, având un număr 

de 32 dormitoare, 4 holuri, 16 grupuri sanitare, 10 băi, 6 vestiare, 1 cabinet asistente medicale, 1 

cabinet asistent coordonator, 3 cabinete medici, 1 cabinet masaj, 2 cluburi, 1 cabinet asistenţi 

sociali, 2 birouri contabilitate, 1 birou şef centru, 1 cabinet psihologi, 4 magazii materiale 

curăţenie. Dormitoarele găzduiesc între 3 şi 11 beneficiari. 

Condiţiile de cazare sunt împărţite astfel : 

 Parter: un total de 6 dormitoare  pentru femei, din care: 3 dormitoare cu 10 paturi, 1 

dormitor cu 11 paturi şi 2 dormitoare cu 5 paturi, 2 grupuri sanitare pentru femei, 5 dușuri, 3 

chiuvete, iar pentru personal: 1 grup sanitar, 1 dus şi 1 chiuvetă. 

          Etaj 1: un total de 5 dormitoare pentru femei, împărţite astfel: 2 dormitoare cu 11 paturi, 

2 dormitoare cu 10 şi 1 dormitor cu 3 paturi,  2 grupuri sanitare pentru femei, 5 duşuri, 2 

chiuvete iar pentru personal: 1 grup sanitar, 1 dus şi 1 chiuvetă. 

           Etaj 2 - aripa mare: un total de 7 dormitoare destinate bărbaţilor, împărţite astfel; 3 

dormitoare cu 10 paturi, 3 dormitoare cu 11 paturi şi 1 dormitor cu 5 paturi, 4 grupuri sanitare 

pentru bărbaţi, 5 duşuri, 1 chiuvetă, iar pentru personal: un grup sanitar, 1 dus şi o chiuvetă. 

Etaj 2 - aripa mică: 2 dormitoare pentru bărbaţi, cu câte 10 paturi, 1 grup sanitar 

beneficiari, 1 duş, 1 chiuvetă, pentru personal 1 grup sanitar şi 1 chiuvetă. 

         Etaj 3 - aripa mare: 8 dormitoare destinate bărbaţilor, împărţite astfel: 4 dormitoare cu 11 

paturi, 1 dormitor cu 10 paturi, 1 dormitor cu 7 paturi, 1 dormitor cu 5 paturi şi 1 dormitor cu 4 

paturi, 3 grupuri sanitare pentru bărbaţi, 6 duşuri, 1 chiuvetă iar pentru personal: 1 grup sanitar, 

1 chiuvetă si 1 duş. 

 Etaj 3 aripa mica: 2 dormitoare cu câte 10 paturi, 1 grup sanitar beneficiari, 1 dus, 1 

chiuvetă iar pentru personal : 1 grup sanitar şi 1 chiuvetă.  

CLĂDIREA VECHE ( CASTELUL ) – suprafaţa construită – 801 mp. compusă din 

demisol, parter şi un etaj, având  o bucătărie cu dotările necesare preparării hranei, o sală de 

mese, o încăpere de igienizat vesela, 3 magazii alimente la demisol, o magazie materiale de 

curăţenie, o magazie materiale instalaţii, o magazie diverse materiale, 1 atelier electricieni, 1 

atelier instalatori, 2 grupuri sanitare, 2 chiuvete, 1 duş, 5 magazii haine, o croitorie, o frizerie, 5 

magazii pentru depozitare temporară reformă, o capelă, iar la etaj o arhivă, o baie şi un grup 

sanitar.  

MORGA  – suprafaţa construită 104 mp  compusă din subsol şi parter. La subsol se află o 

magazie de materiale, o baie şi un grup sanitar, iar la parter funcţionează morga.  

ANEXE GOSPODĂREŞTI – suprafaţa construită 357 mp., are în componenţă un atelier, 

un garaj, 2 săli cazane încălzire cu abur, o spălătorie, grup sanitar, o chiuvetă şi un duş.  

GARAJ – construcţie panouri metalice, 3 încăperi, 2 magazii, suprafaţă construită 189 

mp. 

GHERETĂ PORTAR – construcţie cărămidă, regim edificare parter, suprafaţă 

construită 4 mp. 

   Din punct de vedere funcţional CRRN Galda de Jos este împărţit în 6 secţii, în funcţie de 

profilul beneficiarilor, tipurile de dizabilităţi ale acestora şi apartenenţa la gen. Secţia I –femei; 

Secţia II – femei; Secţia III – bărbaţi; Secţia IV – bărbaţi; Secţia V – bărbaţi; Secţia VI – bărbaţi. 

Cu toate că există nivele separate pentru bărbaţi şi femei, aceştia se întâlnesc şi comunică unii cu 

alţii. 

g.) Condiţii de admitere 
   Admiterea beneficiarilor în centru se face în baza deciziei Comisiei Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap Alba. 

   Dosarul se depune la sediul primăriei de domiciliu al beneficiarului, de unde este 

transmis cu adresă de înaintare la Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap Alba sau la sediul DGASPC Alba, situat în municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 

1918, nr. 68, jud. Alba. Propunerea de ocrotire a persoanei cu dizabilităţi într-o structură 
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rezidenţială aparţine DAS / SPAS/ persoanei cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul primăriei 

de domiciliu a persoanei adulte cu handicap. 

   Decizia Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap se redactează de către  

secretariatul acesteia în termen de cel mult 3 zile de la data la care a avut loc şedinţa Comisiei de 

Evaluare şi se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de 

cel mult 5 zile lucrătoare de la data redactării.   Durata minimă de soluţionare a unei cereri de 

admitere este de 1-2 zile şi durata maximă 5 zile.  

Documentaţia necesară pentru admitere conţine: 

- Certificat de persoană cu handicap eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap si Programul individual de reabilitare şi integrare socială; 

- Anchetă socială întocmită de primăria de la domiciliul/reşedinţa persoanei cu handicap 

care va cuprinde date complete şi detaliate referitoare la petent şi toate rudele de gradul I, 

indiferent de domiciliul acestora, starea materială şi de sănătate a tuturor celor specificaţi în 

ancheta socială, relaţiile dintre solicitant şi susţinătorii legali, locuinţa şi starea de locuit; 

- Planul de servicii întocmit de primăria de domiciliu/serviciul public local de asistenţă 

socială; 

- Acte de stare civilă (xerocopie după certificat de naştere, certificat de căsătorie sau, 

după caz, hotărâre de divorţ, buletin de identitate/carte de identitate, copie act de deces al 

soţului/soţiei, dacă este cazul); 

- Acte doveditoare ale veniturilor ale beneficiarului si ale aparţinătorilor (cupon de 

pensie, ajutoare sociale/speciale); 

- Decizie de curator; 

- Decizie de tutelă  (cu precizarea limitelor de competenţă - administrare bunuri, 

administrare acte, interzicerea de înstrăinare a bunurilor pe perioada internării, raport cu 

inventarul bunurilor etc.), acolo unde se impune; 

- Copie buletin de identitate beneficiar /carte de identitate reprezentant legal; 

- Adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară; 

- Documente doveditoare ale situaţiei locative; 

- Declaraţie că nu are susţinători legali sau motivul pentru care aceştia nu pot îngriji 

persoana; 

- Recomandare medicală din care rezultă tipul de instituţie indicat; 

- Certificat medical tip care să ateste că nu suferă de boli infecţio-contagioase; 

- Certificat medical recent care să ateste acuitatea vizuală (nevăzători); 

- Dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are 

domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut 

asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate 

h.) Intrări-ieşiri pe perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2018, motivele ieşirilor 
La data de 1 ianuarie 2018 în CRRN Galda de Jos erau ocrotite un număr de 264 

persoane adulte cu dizabilități, iar la data de 1 septembrie 2018 în centru se aflau un număr de 

263 persoane adulte cu dizabilități. În perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2018 au fost admise în 

CRRN Galda de Jos un număr de 8 persoane adulte cu dizabilităţi şi au încetat serviciile 

furnizate pentru un număr de 9 persoane, din care 8 persoane au decedat și o persoană a fost 

transferată. 

i.) Descriere din punct de vedere al poziţionării în comunitate, al proximităţii 

căilor de acces şi al mijloacelor de transport, al distanţelor faţă de oraşul cel mai apropiat 
   CRRN Galda de Jos se află la circa 1 km. de Primăria comunei Galda de Jos, pe DJ 107 

H, drum asfaltat care face legătura după circa 5 km cu drumul european Alba Iulia – Cluj – 

Napoca E 81. Distanţa dintre comuna Galda de Jos şi municipiul Alba Iulia este de 20 km, cu o 

durată estimată a deplasării auto de circa 20 minute, o distanţă de 7 km faţă de oraşul Teiuş, 

timpul estimat pentru deplasarea auto fiind de 10 minute şi o distanţă de 86 km faţă de 

municipiul Cluj – Napoca, timpul estimat fiind de 1 h 30 minute. 

   Accesul în localitatea Galda de Jos se realizează cu mijloacele auto de transport în 

comun, care circulă zilnic, la intervale orare de circa 1-2 ore sau cu mijloace de transport private. 

Stația de autobus se află la o distanță de circa 500 m față de centru, care poate fi parcursă în circa 

15 minute. 
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   Centrul are în dotare mijloace proprii de transport: un microbus cu 8 locuri, o autoutilitară 

cu 5 locuri, o maşină pentru aprovizionare şi o auto-sanitară necesară transportului beneficiarilor 

la Spitalul Judeţean Alba sau în orice altă parte pentru investigaţii medicale complexe. 

    j.) Descriere a relaţiilor cu comunitatea şi a modului în care persoanele 

adulte cu handicap asistate în centru beneficiază de serviciile din comunitate (spital, 

policlinică, dispensar, şcoală, frizerie/coafură, biserică etc.) 

   Persoanele adulte cu handicap ocrotite în CRRN Galda de Jos beneficiază de serviciile 

din comunitate, fiind înscrise pe listele medicului de familie, accesul la spital şi / sau policlinică 

se face în municipiul Alba Iulia. În curtea centrului este o capelă, unde se oficiază slujbele 

religioase de către preotul angajat al centrului. Servicii de frizerie/coafură se furnizează tot în 

incinta centrului de către personal angajat şi calificat în acest sens. 

   Beneficiarii îşi pot face mici cumpărături de la magazinele din localitate, fiind însoţite, în 

acest scop, de personalul din centru. 

   Ca urmare a bunei colaborări cu Primăria comunei Galda de Jos, beneficiarii au participat 

la activităţile artistice (piese de teatru), prezentate în cadrul proiectului “Cultură’n şură”, care au 

fost prezentate în incinta Căminului cultural din localitate.  

   De asemenea, în baza Parteneriatului cu Teatrul de păpuşi ”Prichindel” din Alba Iulia, 

beneficiarii au participat la Festivalul Internaţional ” Poveşti”, desfăşurat la Casa de cultură a 

sindicatelor Alba. 

   Pentru beneficiarii din cadrul CRRN Galda de Jos, a căror stare de sănătate a permis, au 

fost organizate excursii pe Valea Sebeşului, Valea Gălzii şi două serii de tabere a câte 5 zile, 

organizate de  Comunitatea de Tineri a Ordinului  Maltez, la  Vinţu de Jos. 

   În fiecare an, cu ocazia sărbătorilor de iarnă beneficiarii merg cu colindul la următoarele 

instituţii: Instituţia Prefectului judeţul Alba, Consiliul Judeţean Alba, DGASPC Alba şi Primăria 

Galda de Jos. 

    k.) Descriere din punct de vedere al gradului de adaptare/accesibilizare: 

ponderea spaţiilor adaptate faţă de cele neadaptate din clădire, specificarea spaţiilor total 

inaccesibile persoanelor care utilizează fotoliu rulant sau prezintă deficienţe senzoriale 
   În ceea ce priveşte gradului de adaptare/accesibilizare a CRRN Galda de Jos, menţionăm 

faptul că există o rampă care deserveşte clădirea nouă şi în acest corp de clădire au fost montate 

lifturi în cursul anului 2014. 

    l.) Date statistice referitoare la beneficiari: grupe de vârstă, sex, grade şi 

tipuri de handicap, provenienţa (din judeţ sau din alte judeţe, conform adresei de 

domiciliu/reşedinţă) 

 Structura beneficiarilor în funcţie de vârstă, la data de 30 septembrie 2018, 

este următoarea : 

 

Vârsta 

Nr. 

beneficiari 

20-24 6 

25-29 10 

30-34 19 

35-39 17 

40-44 27 

45-49 42 

50-54 27 

55-59 29 

60-64 27 

65-69 34 

70-74 16 

75-79 8 

80-84 5 

85+ 2 
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Total general 269 

 

 Structura beneficiarilor în funcţie de tipul de handicap este următoarea : 

 

 

 

 

 Structura beneficiarilor în funcţie de gradul de handicap este următoarea : 

 

 

 

 

 

 

 

 Structura beneficiarilor în funcţie de domiciliu este următoarea : 

Domiciliul(judeţ) Nr. persoane 

Alba 232 

Arad 4 

Argeş 1 

Braşov 3 

Cluj 4 

Covasna 3 

Hunedoara 8 

Maramureş 3 

Mureş 1 

Satu Mare 2 

Sibiu 8 

Total general 269 

 Structura beneficiarilor în funcţie de apartenenţa la gen este următoarea : 

Apartenenţa la gen Nr. persoane 

Masculin 173 

Feminin 96 

Total general 269 

 

m.) Situaţia privind  intervenţiile medicale specializate pentru 

beneficiari 

În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2018 s-au acordat următoarele tipuri de 

intervenţii beneficiarilor : 

Tipuri intervenţii Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. 

Consult boli 

cronice 

19 26 25 20 34 15 10 10 10 

Analize laborator 22 17 18 23 24 22 19 17 22 

Ecografii 

abdominale 

- 2 3 - 3 1 2 2 1 

Tip handicap Nr. persoane 

Asociat 30 

Auditiv 1 

Fizic 3 

Mental 158 

Psihic 75 

Somatic 1 

Vizual 1 

Total general 269 

Grad handicap Nr. Persoane 

Grad grav 37 

Grad accentuat 211 

Grad mediu 21 

Total general 269 
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Radiografii 

(pulmonare+oase) 

- 5 - - 2 3 3 3 1 

Mamografii - 1 - - - - 1 - - 

C.T. - 1 - - 1 - 2 2 1 

Internări de 1 zi 2 2 1 2 5 2 1 1 - 

Internari alt 

spital 

1 4 2 3 3 1 6 4 1 

Internări 

psihiatrie 

- - - 2 - - 1 1 1 

Consult UPU 2 4 3 4 1 1 6 10 4 

Examen citovaginal 

(screening cc col ut.) 

- 25 22 - - - - - - 

  Aceste intervenţii au fost făcute la următoarele unităţi medicale: Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba, Spitalul municipal Aiud - secţia psihiatrie acuţi, Ambulatorul de specialitate al 

Spitalului de Urgenţă Alba, Laboratoarele Ital-Med, Terra Aster, Spitalul de Pneumofiziologie 

Aiud. 

 Precizăm faptul că, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2018 nu au fost beneficiari pentru care 

s-a depăşit perioada de 90 de zile spitalizare în unităţi spitaliceşti pentru tratarea bolilor cronice, 

in spitalele pentru boli psihice, altele specializate. Intervalul de timp la care se schimbă 

medicamentele pentru bolile cronice, psihice şi somatice este relativ lung. Pentru bolile somatice 

acute, de câte ori se impune. 

n.) Prezentarea structurii de personal şi calificare (număr personal de 

specialitate, număr personal de asistenţă şi îngrijire, număr personal de 

întreţinere/administrativ) 

 Personalul de conducere este format din : 1 şef centru. 

 Personalul de specialitate de îngrijire și asistență este format din : 2 psihologi, 5 

asistenţi sociali, 3 terapeuţi ocupaţionali, 1 inspector (psihopedagog ), 1 inspector specialitate 

(preot), 1 medic, 2 farmacişti, 32 asistenţi medicali, 4 maseuri, 107 infirmieri şi 2 muncitori 

calificaţi (frizeri). 

 Personalul administrativ / întreţinere este format din : 5 inspectori de 

specialitate (economişti), 1 inspector IA, 1 magaziner, 6 muncitori calificați 

(spălătorese), 6 muncitori calificaţi (fochişti), 3 muncitori calificaţi (electricieni), 1 

muncitor calificat (instalator),  1 şofer, 1 muncitor calificat (lenjereasă) şi 10 1 

muncitori calificaţi (bucătari). 

o.) Prezentare a tipurilor de instruiri/formări care au fost realizate în 

perioada 2017-2018 şi numărul personalului care a beneficiat: tema instruirii/formării, 

tipul de certificare (certificat de participare, certificat competenţe sociale şi civice, alte 

tipuri) 

În perioada 2017 - 2018, şeful de centru a participat la cursul de perfecţionare 

Managementul serviciilor sociale, la cursul de specializare Psihodiagnostic şi intervenţii clinice 

în tulburări de stress posttraumatic. Redactarea protocolului de examinare psihologică, la cursul 

de specializare cu tema Evaluare şi psihodiagnostic în psihologia clinică. Evaluarea protocolului 

examenului psihologic. 

Psihologul a participat la cursul de specializare cu tema Evaluare şi psihodiagnostic în 

psihologia clinică, Evaluarea protocolului examenului psihologic şi la cursul de specializare 

Psihodiagnostic şi intervenţii clinice în tulburări de stress posttraumatic, Redactarea protocolului 

de examinare psihologică. 

Medicul a participat la următoarele cursuri ; Condiţii de angajare a răspunderii medicului 

pentru culpa profesională (malpraxis), Perspective în bolile infecţioase, Procedura informării şi a 

obţinerii consimţământului informal în practica psihiatrică, Bolile infecţioase, adevăr şi 

provocare, Dreptul medicului de a refuza pacientul : când, în ce condiţii şi cum poate fi exercitat 

acest drept. Studii de caz şi la conferinţe pe următoarele teme : Abordarea multidisciplinară a 

pacientului, Infecţiile de sezon – abordări moderne în practica medicului de familie şi 

Interferenţe medico – chirurgicale în patologia colonului. 
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Farmacistul, angajat în cadrul centrului, a participat la cursuri de formare continuă cu 

tema Farma-practic şi GDPR privind protecţia datelor cu caracter personal în farmacia 

comunitară.  

Doi inspectori de specialitate (economişti) au participat la un program de perfecţionare în 

Managementul Investiţiilor, finanţat din Fonduri Europene, organizat de Centrul Regional de 

Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Sibiu şi 1 inspector de specialitate 

(economist) a participat la cursul cu tema  Salarizarea resurselor umane, organizat de Centrul 

Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Sibiu. 

Asistenţii sociali, terapeuţii ocupaţionali şi 1 psiholog au participat la un curs de formare 

continuă, asigurat de un furnizor de formare profesională autorizat pe tema Managementului de 

caz. 

Un număr de 32 persoane, asistente medicale din cadrul CRRN Galda de Jos au participat 

la cursuri de formare cu furnizori autorizaţi, în urma căruia au obţinut Certificatului de liberă 

practică a profesiei. 

Un asistent medical şi 1 muncitor calificat (electrician) au participat la cursul de 

specializare în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii. 

Muncitorii calificaţi (electricienii si fochişti) au participat la cursuri de formare în 

vederea efectuării stagiului de instruire / autorizare pe profilul postului. 

Un număr de patru angajaţi au obţinut calificarea de infirmier. 

 

B.) EVALUAREA BENEFICIARILOR  

(persoane adulte cu handicap) din centrul rezidenţial de tip vechi 

 

    a.) Organizarea și desfășurarea evaluării nevoilor specifice ale persoanelor 

adulte adulte cu handicap 

Pentru evaluarea beneficiarilor din cadrul CRRN Galda de Jos, Directorul general al 

DGASPC Alba a emis Dispoziţiile nr. 1912/2018, 1913/2018, 1914/2018, 1915/2018 şi 1916 / 

2018 prin care s-au constituit cinci echipe de evaluare formate din: medic, psiholog şi asistent 

social, angajaţi ai centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică. Coordonatorul fiecărei 

echipe a fost desemnat asistentul social, membru component al fiecărei echipe de evaluare. 

Membrii echipelor de evaluare s-au întrunit într-o şedinţă de lucru pe tema restructurării 

centrului rezidenţial și au analizat Fişa de evaluare a beneficiarilor în scopul înțelegerii și 

abordării corecte a nevoii de sprijin continuu, regulat, secvențial, minim sau deloc. Totodată, au 

agreat o modalitate eficientă de convocare a tutorilor / reprezentanților legali, folosind poșta 

electronică, discuțiile “face to face” și telefonice în scopul reducerii timpilor de așteptare și 

pentru confirmarea participării acestora la procesul de evaluare a beneficiarilor și au stabilit ca 

locul desfășurării interviurilor cu beneficiarii să respecte condițiile de siguranță și 

confidențialitate, acestea urmând să se desfășoare în biroul asistenților sociali aflat la etajul I al 

CRRN Galda de Jos. 

Fiecare echipă de evaluare a realizat interviurile cu beneficiarii şi a completat Fişele de 

evaluare a beneficiarilor, în conformitate cu tipizatul din anexa 1 la Metodologia de elaborare a 

planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap. 

La realizarea interviurilor, alături de beneficiari au participat şi angajaţi ai centrului care 

puteau da informaţii despre beneficiari: infirmieri, asistenţi medicali, terapeuţi ocupaţionali, 

conform prevederilor art. 16 din Metodologie.  

Fişele de evaluare s-au completat în mod individual, pentru fiecare dintre beneficiarii 

CRRN Galda de Jos, cu respectarea condiţiilor de siguranţă şi confidenţialitate pentru 

beneficiari.  

  La data de 30 septembrie 2018 numărul de beneficiari a fost de 269 persoane adulte 

cu dizabilităţi cu vârste cuprinse între 20 şi 87 de ani. În perioada 1 octombrie - 22 

noiembrie 2018 au decedat 3 beneficiari, motiv pentru care s-au făcut evaluări numai 

pentru 266 de beneficiari. 

  În cadrul CRRN Galda de Jos, un număr de 79 persoane adulte cu handicap puse sub 

interdicţie au numiţi în calitate de tutori, rude sau reprezentanţi ai autorităţilor locale. Conform 

metodologiei de restructurare a centrelor rezidenţiale, aprobată prin Decizia nr.878/2018 a 

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi s-a adus la cunoştinţa tuturor 
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reprezentanţilor legali ai persoanelor puse sub interdicţie, obligaţia de a participa la procesul de 

evaluare a beneficiarilor. 

La această solicitare au răspuns un număr de 67 tutori, care au şi participat la realizarea 

interviurilor cu beneficiarii, iar restul au trimis acordul scris de realizare a evaluării, motivând 

lipsa prin: faptul că locuiesc în altă localitate şi distanţa e prea mare; sunt plecaţi în străinătate 

etc. 

Niciunul dintre tutori nu doreşte reintegrarea în familie sau în comunitate a beneficiarilor, 

motivul fiind unul singur şi anume faptul că beneficiari sunt agresivi şi reprezintă un pericol atât 

pentru ei însuşi cât şi pentru ceilalţi membri ai familiei sau rude. Toţi tutorii au solicitat 

menţinerea beneficiarilor în actuala unitate rezidenţială, deşi beneficiarii şi-ar dori reintegarea în 

familie. 

În urma prelucrării datelor, membrii echipelor de evaluare au realizat un raport sintetic, în care 

au inclus date cu caracter statistic privind apartenenţa la gen, repartiţia după judeţul de domiciliu, 

grupa de vârstă, tipul şi gradul de handicap, distribuția beneficiarilor în funcţie de nevoia de 

sprijin şi tipul de centru recomandat şi au stabilit activităţile în funcţie de nevoile identificate ale 

beneficiarilor. 

b.) Prelucrarea datelor și informațiilor obținute din evaluare 

Evaluarea persoanelor cu dizabilități s-a realizat în cursul lunii noiembrie, dată la care 

în centru beneficiau de servicii un număr de 266 persoane adulte cu dizabilități. 

Din analiza Fișelor de evaluare a celor 266 beneficiari rezultă următoarele : 

1. Nevoia acordării serviciilor de medicină  generală  

- anuală – 252 beneficiari 

- precum și la nevoie 

2. Nevoia acordării de servicii specializate pe psihiatrie 

- lunar – 252 beneficiari 

3. Nevoia acordării de servicii specializate pe boli cronice 

- diabet zaharat – 25 beneficiari 

- cardiace / circulatorii – 169 beneficiari 

- respiratorii – 95 beneficiari 

- digestive – 124 beneficiari 

4. Nevoia  de sprijin pentru a-și controla stările emoționale  

- Continuu - 71 beneficiari 

- Regulat – 12 beneficiari 

- Secvențial - 131 beneficiari 

- Minim – 15 beneficiari 

- Deloc – 23 beneficiari 

5. Nevoia de sprijin pentru a-și exprima adecvat emoțiile 

- Continuu – 80 beneficiari 

- Regulat – 5 beneficiari 

- Secvențial – 12 beneficiari 

- Minim – 152 beneficiari 

- Deloc – 3 beneficiari 

6. Nevoia de sprijin în vederea conștientizării de sine 

- Continuu – 70 beneficiari 

- Regulat – 15 beneficiari 

- Secvențial – 92 beneficiari 

- Minim – 69 beneficiari 

- Deloc – 6 beneficiari 

7. Nevoia menținerii echilibrului psiho-afectiv 

- Continuu - 0 

- Regulat - 0 

- Secvențial – 232 beneficiari 

- Minim – 20 beneficiari 

- Deloc - 0 

8. Nevoia de sprijin pentru a citi – 94 beneficiari 

9. Nevoia de sprijin a scrie - 96 beneficiari 
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10. Nevoia de a-și mări capacitatea de concentrare asupra aceleași sarcini – 252 

beneficiari 

11. Nevoia de sprijin pentru a lua decizii în timp util – 252 beneficiari 

12. Nevoia de sprijin în vederea realizării programului zilnic 

- Continuu – 85 beneficiari 

- Regulat – 36 beneficiari 

- Secvențial – 83 beneficiari 

- Minim – 23 beneficiari 

- Deloc – 25 beneficiari 

13. Nevoia de sprijin și îndrumare pentru autocontrolul comportamentului și 

exprimarea de emoții adecvate 

- Continuu – 80 beneficiari 

- Regulat – 34 beneficiari 

- Secvențial – 98 beneficiari 

- Minim – 28 beneficiari 

- Deloc – 12 beneficiari 

14. Nevoia de sprijin pentru dezvoltarea abilității de a-şi exprima punctul de 

vedere în mod adecvat – 197 beneficiari 

15. Nevoia dezvoltării deprinderilor de mobilitate 

- Continuu – 55 beneficiari 

- Regulat - 0 

- Secvențial -17 beneficiari 

- Minim – 6 beneficiari 

- Deloc – 174 beneficiari 

 

16. Nevoia de sprijin pentru folosirea mijloacelor de transport în comun 

- Continuu – 149 beneficiari 

- Regulat – 22 beneficiari 

- Secvențial – 16 beneficiari 

- Minim – 38 beneficiari 

- Deloc – 27 beneficiari 

17. Nevoia de sprijin pentru alimentație, igienă și pentru a-și alege 

îmbrăcămintea / încălțămintea adecvate 

- Continuu – 108 beneficiari 

- Regulat – 30 beneficiari 

- Secvențial – 64 beneficiari 

- Minim – 18 beneficiari 

- Deloc - 32 beneficiari 

18. Nevoia de sprijin și îndrumare pentru complianță la tratamentul 

medicamentos - 252  

19. Nevoia de sprijin pentru întreținerea curățeniei în spațiul locativ 

- Continuu – 108 beneficiari 

- Regulat – 30 beneficiari 

- Secvențial – 64 beneficiari 

- Minim – 18 beneficiari 

- Deloc – 32 beneficiari 

20. Nevoia de sprijin pentru a ajuta alte persoane – 124 beneficiari 

21. Nevoia de sprijin pentru interacțiune / relaționare interpersonală  

- Continuu – 129 beneficiari 

- Regulat – 56 beneficiari 

- Secvențial – 22 beneficiari 

- Minim – 18 beneficiari 

- Deloc – 27 beneficiari 

22. Nevoia de sprijin pentru a realiza tranzacții economice – 98 beneficiari. 

23. Nevoia de a se implica în jocuri de relaxare, călătorii de plăcere, vizite la 

teatru, cinema, tabere – 197 beneficiari. 
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24. Nevoia de sprijin în vederea practicării hobby-urilor -  197 beneficiari, 

 

c.) Sintetizarea concluziilor, evaluării în vederea realizării planificării 

etapelor de restructurare pentru perioada 2019 - 2021 

Evaluarea persoanelor cu dizabilități ocrotite în cadrul CRRN Galda de Jos, 

realizată la nivelul trimestrului IV 2018 a inclus un număr de 266 persoane. Iar, la data de 

15 septembrie 2019, în CRRN Galda de Jos, beneficiau de servicii un număr de 232 de 

persoane adulte cu handicap.  Diferența de 34 persoane rezultată din scăderea celor 232 

persoane, ocrotite la data de 15 septembrie 2019, din totalul de 266 persoane care erau ocrotite la 

data de 22 noiembrie 2018, se explică astfel: 12 persoane au fost transferate în locuințe 

protejate ( 8 persoane la LMP nr. 18 Sâncrai, 2 persoane la LMP nr. 16 Alba Iulia, 2 persoane la 

LMP nr. 13 Gârbova ), 9 persoane au fost transferate în centre de îngrijire și asistență (4 

persoane la CIA Gârbova, 3 persoane la CIA Abrud, 2 persoane la CIA Drașov ), 3 persoane au 

fost transferate în Centre de recuperare și reabilitare pentru persoane adulte cu handicap 
(3 persoane la CRRPH Alba Iulia), 3 persoane au revenit în familie și 7 persoane au decedat. 

Reanalizând fișele de evaluare ale celor 232 beneficiari ocrotiți la data de 15 

septembrie 2019, în cadrul CRRN Galda de Jos putem concluziona : 

             Un număr de 142 beneficiari  au nevoie de activităţi, cu preponderenţă de abilitare şi 

reabilitare, realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu 

dizabilităţi, în vederea dezvoltării potenţialului personal, deci, respectiv, de servicii de tip CAbR. 

Aceste activităţi,  care vor fi incluse în planurile individuale de intervenţie, sunt : 

a) logopedie sau psihoterapie – 142 beneficiari; 

b) masaj sau kinetoterapie sau fizioterapie – 89 beneficiari; 

c) hidroterapie sau termoterapie sau balneoterapie sau terapii speciale sau artterapie 

(modelaj, sculptură, pictură sau desen, decoraţiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică, 

teatru) sau terapie prin muzică – 125 beneficiari;  

d) stimulare psiho-senzorio-motorie – 34 beneficiari;  

e) terapie ocupaţională - 142 beneficiari;  

f) activităţi de tip vocaţional /ocupaţional – 48 beneficiari; 

g) terapie de grup, terapie individuală, consiliere informaţională, de criză, suportivă 

pentru dezvoltare personală, dezvoltare de abilităţi sociale (deprinderi de trai independent, 

dezvoltarea abilităţilor de comunicare), intervenţii psihoeducaţionale, reevaluarea funcţiilor 

cognitive, reevaluare psihologică în vederea depistării mecanismelor de sanogeneză şi 

etiopatogeneză (aplicare teste psihologice, observaţie comportamentală, interviu clinic) pentru un 

număr de 142 beneficiari; 

h) formarea şi dezvoltarea psihomotricităţii prin exerciţii de identificare şi 

discriminare obiectuală şi imagistică, exerciţii de sortare obiectuală după un criteriu sau mai 

multe – 55 beneficiari; 

i) formarea şi exersarea gesturilor manuale fundamentale a coordonării motrice şi 

oculo-motorie – 142. 

De asemenea se mai constată existenţa unui număr de 90 beneficiari care au nevoie 

de  activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu 

dizabilităţi, în vederea menţinerii/dezvoltării potenţialului personal, adică activităţi de tip CIA. 

Aceşti beneficiari au un potenţial de dezvoltare personală minim, activitatea principală specifică 

pentru aceştia fiind menţinerea restantului funcţional. Este necesară reevaluarea funcţiilor 

cognitive, reevaluarea psihologică în vederea depistării mecanismelor de sanogeneză şi 

etiopatogeneză (observaţie comportamentală) pentru un număr de 90 beneficiari. 

Principalele activităţi de îngrijire şi asistenţă, după caz, constau în :  

a) sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate 90 

beneficiari;  

b)  sprijin pentru probleme specifice de tip cataterizare, prevenirea ulcerului de decubit 

(tratarea escarelor) şi altele; 15 beneficiari 

c) sprijin pentru schimbarea poziţiei corpului, pentru a trece corpul din poziţie 

orizontală în altă poziţie, întoarcerea de pe o parte pe cealaltă a corpului; 13 beneficiari 

d) sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior / exterior, inclusiv 

efectuarea de cumpărături; 20 beneficiari 
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Activităţi specifice de asistenţă socială comune pentru CIA şi CAbR care vor fi incluse în 

planurile individuale de intervenţie: 

a) informare şi consiliere cu privire la drepturile şi facilităţile sociale existente, 

clarificări privind demersurile de obţinere – 232 beneficiari;  

b) sprijin pentru menţinerea relaţiei beneficiarului cu familia, prieteni - 232 

beneficiari;  

c) informare şi sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obţinerea de echipamente 

asistive – 15 beneficiari;  

d) informare despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete medicale, 

servicii de abilitare şi reabilitare, servicii balneo etc.- 10 beneficiari;  

e) informare despre activităţi şi servicii alternative sau complementare oferite de 

furnizori sociali privaţi, îndeosebi organizaţii neguvernamentale – 110 beneficiari;  

f) demersuri pentru conştientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la muncă, 

potenţialul şi facilităţile angajării persoanelor cu dizabilităţi, realizarea analizei locului şi a 

mediului de muncă – 10 beneficiari;  

g) informare privind reţelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din 

persoane aflate în situaţii de viaţă asemănătoare, altele – 187 beneficiari 

h) sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a 

părţilor acestuia, igiena eliminărilor, schimbarea materialelor igienico-sanitare etc.) 180 

beneficiari;  

i) sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, în limita competenţei, pe baza 

recomandărilor medicului de familie/specialist - 232 beneficiari;  

j) sprijin pentru comunicare, altele 210 beneficiari 

 

C.) ACTUALIZAREA PLANURILOR INDIVIDUALE DE INTERVENŢIE  

PENTRU A ASIGURA ATÂT SERVICII SPECIFICE PENTRU  

PERSOANELE ADULTE CU HANDICAP CÂT ŞI TRANSFERUL  

ETAPIZAT AL ACESTORA ÎN ALTE TIPURI DE SERVICII 

 

Planurile individuale de intervenție se vor actualiza periodic pentru a asigura atât servicii 

specifice pentru persoanelor adulte cu handicap asistate cât și  transferul etapizat al acestora în 

alte tipuri de servicii. 

a.) Procesul de restructurare are la bază nevoile specifice ale persoanelor cu handicap 

instituţionalizate în cadrul CRRN Galda de Jos, rezultate ca urmare a aplicării fişei de evaluare, 

instrument unic elaborat la nivel naţional. 

Astfel, un nunăr maxim de 142 beneficiari  au nevoie de activităţi, cu preponderenţă de 

abilitare şi reabilitare, realizate cu scopul de a răspunde nevoilor individuale specifice ale 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea dezvoltării potenţialului personal, servicii de tip 

CAbR.  

Aceste activităţi specifice,  incluse în planurile individuale de intervenţie, constau în : 

logopedie sau psihoterapie, masaj sau kinetoterapie sau fizioterapie terapii speciale sau artterapie 

(modelaj, sculptură, pictură sau desen, decoraţiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică, 

teatru) sau terapie prin muzică, stimulare psiho-senzorio-motorie, terapie ocupaţională, activităţi 

de tip vocaţional /ocupaţional, terapie de grup, terapie individuală, consiliere informaţională, de 

criză, suportivă pentru dezvoltare personală, dezvoltare de abilităţi sociale (deprinderi de trai 

independent, dezvoltarea abilităţilor de comunicare), intervenţii psihoeducaţionale, reevaluarea 

funcţiilor cognitive, reevaluare psihologică în vederea depistării mecanismelor de sanogeneză şi 

etiopatogeneză (aplicare teste psihologice, observaţie comportamentală, interviu clinic), 

formarea şi dezvoltarea psihomotricităţii prin exerciţii de identificare şi discriminare obiectuală 

şi imagistică, exerciţii de sortare obiectuală după un criteriu sau mai multe, formarea şi exersarea 

gesturilor manuale fundamentale a coordonării motrice şi oculo-motorie. 

În acest sens ne propunem, amenajarea și dotarea CAbR Galda de Jos, cu o 

capacitate de 50 locuri, amenajarea și dotarea CAbR Sâncrai, cu o capacitate de 50 locuri 

și contractarea serviciilor unui CAbR cu o capacitate de 42 locuri. 

Pentru un număr maxim de 90 beneficiari s-au identificat nevoi individuale specifice ale 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea menţinerii/dezvoltării potenţialului personal, adică 
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activităţi de tip CIA. Aceşti beneficiari au un potenţial de dezvoltare personală minim, activitatea 

principală specifică pentru aceştia fiind menţinerea restantului funcţional.  

Aceste activităţi specifice,  incluse în planurile individuale de intervenţie, constau în: 

sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate, sprijin pentru 

probleme specifice de tip cataterizare, prevenirea ulcerului de decubit (tratarea escarelor), sprijin 

pentru schimbarea poziţiei corpului, pentru a trece corpul din poziţie orizontală în altă poziţie, 

întoarcerea de pe o parte pe cealaltă a corpului, sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru 

deplasarea în interior / exterior, inclusiv efectuarea de cumpărături. 

În acest sens ne propunem, amenajarea și dotarea CIA Ocna Mureș, cu o capacitate 

de 50 locuri și contractarea serviciilor unui CIA cu o capacitate de 40 locuri. 

De asemenea, se vor derula activităţi specifice de asistenţă socială comune pentru CIA şi 

CAbR care vor fi incluse în planurile individuale de intervenţie: 

o informare şi consiliere cu privire la drepturile 

şi facilităţile sociale existente, clarificări privind demersurile de 

obţinere a acestora;  

o sprijin pentru menţinerea relaţiei beneficiarului cu familia, prieteni;  

o informare şi sprijin pentru realizarea 

demersurilor pentru obţinerea de echipamente asistive;  

o informare despre programele de lucru, 

facilităţile oferite de cabinete medicale, servicii de abilitare şi 

reabilitare, servicii balneo;  

o informare despre activităţi şi servicii 

alternative sau complementare oferite de furnizori sociali privaţi, 

îndeosebi organizaţii neguvernamentale;  

o demersuri pentru conştientizarea 

angajatorilor cu privire la dreptul la muncă, potenţialul şi facilităţile 

angajării persoanelor cu dizabilităţi, realizarea analizei locului şi a 

mediului de muncă;  

o informare privind reţelele de suport existente 

(inclusiv on-line) formate din persoane aflate în situaţii de viaţă 

asemănătoare; 

o sprijin pentru asigurarea igienei zilnice 

(spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a părţilor acestuia, igiena 

eliminărilor, schimbarea materialelor igienico-sanitare etc.) ;  

o sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, 

în limita competenţei, pe baza recomandărilor medicului de 

familie/specialist;  

o sprijin pentru comunicare. 

b.) Echipa multidisciplinară a CRRN Galda de Jos a completat Planurile 

individualizate de asistență și îngrijire, respectiv Planurile individuale de intervenție cu 

obiectivele referitoare la transferul și acordarea de servicii specifice pentru a acoperi nevoile 

identificate rezultate din aplicarea Fișei de evaluare. 

În acest sens, persoanele adulte cu dizabilităţi instituţionalizate și reprezentanții legali ai 

acestora au fost informați cu privire la faptul că centrul rezidenţial va fi restructurat şi au fost 

consultați cu privire la posibilele alternative: reintegrarea în familie, menţinerea în actualul 

centru, mutarea în propria locuinţă, mutarea într-o locuinţă protejată şi mutarea într-un alt centru 

rezidenţial, CabR sau CIA. 

Un număr de 51 beneficiari îşi doresc revenirea în familie. Deși, inițial, toți reprezentanţii 

legali/rudele beneficiarilor au refuzat revenirea în familie a beneficiarilor, în urma consilierii 

făcute de personalul din CRRN Galda de Jos, s-a reușit reintegrarea în familie a 3 beneficiari. 

Procesul de consiliere și identificare de soluții alternative în comunitate pentru beneficiarii din 

centru va continua până la finalizarea procesului de restructurare. 

 În urma aplicării fişelor de evaluare a reieşit că doar un număr de 12 de persoane pot fi 

ocrotite într-o locuinţă protejată, iar până în prezent toți cei 12 beneficiari au fost transferați în 

locuințe protejate. 
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 Un număr de 142 beneficiari au nevoie de servicii sociale de tip centru de abilitare şi 

reabilitare iar 90 de servicii sociale de tip centru de îngrijire şi asistenţă. 

Elaborarea planurilor de servicii individuale s-a făcut cu consultarea cu persoanele cu 

dizabilități și cu familiile acestora sau cu reprezentanții legali, după caz. 

c.) Serviciile și activităţile incluse în planurile individualizate de asistenţă şi 

îngrijire/planurile individuale de intervenţie şi sunt asigurate, de personalul specializat din cadrul 

centrului: medic, asistent social, psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut, terapeut occupaţional, 

maseur, iar în cazul transferului beneficiarilor în alte centre acestea vor avea obligaţia de asigura 

personal specializat sau de a contracta aceste servicii cu personal calificat. 

Modul de realizare a activităților va fi îmbunătățit în mod continuu prin asigurarea unor 

cursuri de formare inițială și continuă a personalului existent, precum și prin recrutarea de noi 

specialiști în recuperarea și reabilitarea persoanelor adulte cu dizabilități  respectiv în îngrijirea și 

asistența  persoanelor adulte cu dizabilități . 

 

D.) PLANIFICAREA ETAPELOR DE RESTRUCTURARE,  

A RESURSELOR FINANCIARE, MATERIALE ŞI UMANE,  

PENTRU PERIOADA 2019 – 2021 ŞI A MODALITĂŢILOR DE  

IMPLEMENTARE ÎN CORELARE CU STABILIREA OBIECTIVELOR 

SERVICIILOR, ALTERNATIVELOR DE TIP FAMILIAL SAU REZIDENŢIAL, 

MĂSURILOR PREVENTIVE NOU-ÎNFIINŢATE/DEZVOLTATE ÎN COMUNITATE; 

 

 a.) Realizarea listei de priorităţi a problemelor şi oportunităţilor care vor fi luate în 

considerate în operaţionalizarea planului de restructurare, pe baza raportului sintetic 

obţinut în urma prelucrării datelor din evaluarea beneficiarilor 

Lista de priorităţi a problemelor identificate : 

 Identificarea unui număr de 3 imobile aflate în patrimoniul DGASPC și / sau a 

Consiliului Județean Alba care pot fi amenajate ca structuri de tip CIA sau CabR pentru 

persoane adulte cu dizabilități din județul Alba. (Au fost identificate imobile în 

localitățile Sâncrai, Ocna Mureș și Galda de Jos). 

 Informarea Consiliului Judeţean Alba cu privire la starea acestor imobile și de 

intenția DGASPC de a le utiliza cu destinația îngrijire și asistență, respectiv recuperare și 

reabilitarea persoanelor cu dizabilități. 

 Obținerea dreptului de folosință a acestora în favoarea DGASPC Alba. 

 Solicitarea avizelor de funcționare din partea instituțiilor : DSP, ISU, DSVSA, 

pentru cele trei imobile. 

 Solicitarea, adresată CJ Alba, pentru alocarea de fonduri în vederea amenajării acestora. 

 Demararea procesului de amenajare a celor trei corpuri de clădire care să 

găzduiască un număr de 140 beneficiari; ( Menționăm faptul că, în cursul lunii 

septembrie 2019 s-a obținut autorizația de construcție pentru CIA Ocna Mureș și urmează 

procedura de licitație în scopul demarării lucrărilor de amenajare a centrului ). 

 Comunicarea permanentă cu furnizorii de servicii acreditați în scopul diseminării 

informației privind intenția DGASPC Alba de a contracta servicii rezidențiale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilități. 

 Realizarea caietelor de sarcini și publicarea acestora pe SEAP. 

 Contractarea de servicii de îngrijire şi asistenţă pentru circa 50 persoane. 

 Contractarea de servicii de abilitare / reabilitare destinate persoanelor adulte cu 

dizabilităţi pentru 42 persoane. 

 Realizarea activităţilor de informare și consiliere a beneficiarilor, a familiilor 

acestora și a tuturor comunităților locale din județ cu privire la procesul de restructurare a 

centrelor cu o capacitate mai mare de 50 beneficiari . 

 Formarea iniţială şi continuă a personalului realizată cu furnizori de formare 

autorizaţi și / sau cu formatori din cadrul DGASPC Alba. 

Pentru soluționarea problemelor au fost identificate următoarele 

oportunităţi: 
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1. Disponibilitatea Consiliului Judeţean Alba de a reabilita și dota un corp de clădire, 

care să primească destinația de CIA Ocna Mureș și care să găzduiască 40 beneficiari; 

2. Intenția Consiliului Judeţean Alba de a moderniza și dota un corp de clădire care 

să primească destinația de CAbR Galda de Jos și care să găzduiască 50 beneficiari; 

3. Deschiderea Consiliului Judeţean Alba față de reabilitarea și dotarea unui corp de 

clădire care să primească destinația de CAbR Sâncrai și care să găzduiască 50 beneficiari; 

4. Existența unor imobile, în patrimoniul autorităților publice locale din Zlatna, 

Abrud și Baia de Arieș și intenția autorităţilor publice locale de a la pune la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Alba, respectiv a DGASPC Alba,  cu scopul înființării de centre de îngrijire 

și asistență sau de centre de abilitare / reabilitare; 

5. Experiența, dobândită la nivelul județului Alba, de a conlucra cu furnizorii de 

servicii sociale privați autorizați în furnizarea de servicii sociale de calitate ; 

6. Disponibilitatea furnizorilor de servicii sociale autorizați de a contracta și alte 

servicii de îngrijire şi asistenţă, respectiv noi servicii de abilitate / reabilitare destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi la nivelul județului Alba. 

b.)  Formularea aspectelor tehnice şi operaţionale pentru perioada 2019 – 2021; 

În perioada 2020-2021 se propune înfiinţarea unui Centru de Abilitare şi Reabilitare în 

localitatea Sâncrai, cu capacitate de 50 de locuri şi a unui Centru de Îngrijire şi Asistenţă  în 

localitatea Ocna Mureş, cu o capacitate de 40 de locuri. Aceste centre vor fi reabilitate / 

construite cu fonduri asigurate de Consiliul Judeţean Alba. 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  din localitatea Ocna Mureş, a fost inclus în lista de 

investiţii a DGASPC Alba pentru anul 2019 cu suma de 150 mii lei pentru proiectul tehnic. În 

prezent, proiectul a fost realizat, s-a primit autorizația de construcție din partea Primăriei orașului 

Ocna Mureș și au demarat procedurile de achiziție a lucrărilor de construcție .  

În ceea ce priveşte Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi 

Sâncrai a fost identificat, o clădire cu o capacitate de 50 beneficiari, care va fi reabilitată pentru 

acest scop. Valoarea lucrărilor este de 4 mil. lei. 

În cursul anului 2020 se vor contracta servicii sociale cu cazare de tip Centru de abilitare 

reabilitare pentru un număr de 42 beneficiari și vor demara lucrările de reabilitare a clădirii unde, 

în prezent, funcţionează CRRN Galda de Jos şi care va deveni CAbR Galda de Jos, cu o 

capacitate de 50 de locuri. Sumele necesare renovării acestei clădiri se estimează ca fiind de 3 

mil lei, acestea fiind asigurate tot de către Consiliul Judeţean Alba. 

În cursul anului 2021 vom finaliza lucrările la Centrul de Îngrijire și Asistență Ocna 

Mureș (cu o capacitate de 40) și la Centrul de Abilitare și Reabilitare Sâncrai ( cu o capacitate de 

50 de locuri). 

Clădirile în care vor funcționa unitățile rezidențiale sunt situate în mijlocul localităților, 

astfel încât persoanelor cu dizabilități să li se poată oferi o libertate de acces şi o mai mare 

participare la viața din comunitate.  

Clădirile în care vor funcţiona aceste servicii vor asigura persoanelor cu dizabilităţi 

condiţii de trai decente pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii lor. Vor fi amenajate 17 

dormitoare cu o suprafață cuprinsă între 18 mp și 20 mp fiecare, în care vor fi găzduiți un număr 

maxim de 3 benefiociari. La două dormitoare va fi amenajată o baie dotată cu vas de toaletă, 

chiuvetă și cadă sau duș. Va fi amenajată o cameră de socializare, precum și o cameră intimă în 

care să aibă acces cuplurile.  

Bucătăria va fi dotată cu aparatură specifică: chiuvetă cu apă caldă și apă rece, 

echipament pentru gătit, frigider, congelator, hotă, mașină de spălat vase, roboți de bucătărie 

Sala de mese va fi amenajata și dotată cu materiale ușor de igienizat, cu mobilier funcțional și 

confortabil.  

Va fi amenajat și un cabinet de consultații, cu dotările necesare. De asemenea centrul va 

fi prevăzut cu un cabinet pentru medici; un cabinet pentru asistente medicale, în care se va afla 

un dulap închis cu cheie pentru medicamente și materialele necesare tratamentelor medicale. 

Activitățile de informare și asistență socială vor fi acordate în cabinetul asistentului social 

iar pentru consilierea psihologică va fi amenajat un cabinet care să ofere condiții de siguranță și 

confidențialitate pentru beneficiari. 

Pentru activitățile de abilitare și reabilitare este prevăzut un cabinet de kinetoterapie: cu 

următoarele dotări specifice: spalier, saltele, oglindă de perete, masă de kinetoterapie, instalații-
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montaje scripete cu contragreutăți, greutăți diverse mărimi, bastoane, cordoane elastice, 

dispozitive pentru recuperare funcțională din grupa dispozitive ajutătoare: roată și scăriță pentru 

umăr, placă pentru abilitățile mâinii, pat pentru masaj.   

De asemenea vor fi amenajate și spații pentru personalul administrativ: birou șef centru, 

birou contabilitate, magazii etc. 

Acestea vor fi accesibilizate astfel încât să asigure accesul la mediul fizic: clădirile şi 

spaţiile exterioare, căile și mijloacele de comunicaţie, inclusiv tehnologii şi sisteme informatice 

şi de comunicaţii. De asemenea vor asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la servicii de 

abilitare/reabilitare, de îngrijire şi asistenţă conform nevoilor acestora.  
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 Activități 

Trim 

I 

2019 

 

Trim 

II 

2019 

Trim 

III 

2019 

Trim 

IV 

2019 

Trim 

I 

2020 

Trim 

II 

2020 

 

Trim 

III 

2020 

Trim 

IV 

2020 

Trim 

I 

2021 

 

Trim 

II 

2021 

Trim 

III 

2021 

 

Trim 

IV 

2021 

Revizuirea planurilor personalizate pentru 40 persoane cu 

dizabilități care vor fi transferate în CIA Ocna Mureș cu activitățile 

specifice nevoilor identificate, în conformitate cu Modulul IV 

standardele 1-15 din Ordinul 82/2019 

 x  x  x  x  x  x 

Desfășurarea de activități  în CR conform PP revizuit în vederea 

dezvoltării potențialului personal/ sau menținerii acestuia pentru 40 

persoane cu dizabilități care vor fi transferate în CIA Ocna Mureș 

x x x x x x x x x x   

Desfășurarea activității de asistență și suport pentru luarea unei 

decizii pentru 40 persoane cu dizabilități care vor transferate în CIA 

Ocna Mureș 

x x x x x x x x x x   

Asigurarea infrastructurii sociale (reabilitare/modernizare) 
x x x x x x x x x x x x 

Acreditarea CIA Ocna Mureș 
         x   

Transferul a 40 persoane adulte cu dizabilitati în CIA Ocna Mureș 
          x  

Monitorizarea evoluției beneficiarilor transferați în CIA Ocna 

Mureș 

          x x 

Revizuirea planurilor personalizate pentru 50 persoane cu 

dizabilități care vor fi transferate în CIA contractat cu activitățile 

specifice nevoilor identificate, în conformitate cu Modulul IV 

standardele 1-15 din Ordinul 82/2019 

 x  x  x  x  x  x 

Desfășurarea de activități  în CR conform PP revizuit în vederea 

dezvoltării potențialului personal/ sau menținerii acestuia pentru 50 

persoane cu dizabilități care vor fi transferate în CIA contractat. 

x x x x         

Desfășurarea activității de asistență și suport pentru luarea unei 

decizii pentru 50 persoane cu dizabilități care vor transferate în CIA 

contractat.  

x x x x         

Transferul a 50 persoane adulte cu dizabilitati în CIA contractat 
    x        

Monitorizarea evoluției beneficiarilor în CIA contractat 
    x x x x x x x x 



 
113 

Revizuirea planurilor personalizate pentru 50 persoane cu 

dizabilități în vederea transferării lor în CabR Sâncrai, cu activitățile 

specifice nevoilor identificate, în conformitate cu Modulul IV 

standardele 1-15 din Ordinul 82/2019 

 x  x  x  x  x  x 

Desfășurarea de activități  în CR conform PP revizuit, pentru 50 

persoane cu dizabilități care vor fi transferate in CabR Sâncrai 

x x x x x x x x x x   

Pregătirea beneficiarilor pentru transfer prin desfășurarea de 

activități de asistenta și suport pentru luarea unei decizii pentru 50 

persoane cu dizabilități care vor fi transferate în CAbR Sâncrai 

x x x x x x x x x x   

Asigurarea infrastructurii sociale (identificare/ 

reabilitare/modernizare) 

x x x x x x x x x x x x 

Acreditarea CAbR Sâncrai 
         x   

Transferul a 50 persoane adulte cu dizabilitati în CAbR Sâncrai 
          x  

Monitorizarea evoluției beneficiarilor 
          x x 

Revizuirea planurilor personalizate pentru 42 persoane cu 

dizabilități în vederea transferării lor în CabR contractat, cu 

activitățile specifice nevoilor identificate, în conformitate cu 

Modulul IV standardele 1-15 din Ordinul 82/2019 

 x  x  x  x  x  x 

Desfășurarea de activități  în CR conform PP revizuit, pentru 42 

persoane cu dizabilități care vor fi transferate in CabR contractat 

x x x x x x       

Pregătirea beneficiarilor pentru transfer prin desfășurarea de 

activități de asistenta și suport pentru luarea unei decizii pentru 42 

persoane cu dizabilități care vor fi transferate în CAbR 

 

x x x x x x       

Transferul a 42 persoane adulte cu dizabilitati în CAbR contractat 
      x      

Monitorizarea evoluției beneficiarilor din CAbR contractat 
      x x x x x x 

Revizuirea PP (Modul III/standard 2) pentru 50 persoane cu 

dizabilități care vor fi menținuți în CR care se reorganizează in 

CabR Galda de Jos, cu activitățile/servici  cf Mod IV standarde 1-

15;(Ordin 82/2019) 

 x  x  x  x  x  x 

Desfășurarea de activități  în CR conform PP revizuit în vederea in 

vederea menținerii / dezvoltării potențialului personal/ pentru 50 

persoane cu dizabilități care rămân în CR care se reorganizează ca 

CabR Galda de Jos 

x x x x x x x x     
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Asigurarea infrastructurii sociale (reabilitare/modernizare) 
    x x x x x x x x 

Acreditarea CabR Galda de Jos 
       x     

Monitorizarea evoluției beneficiarilor din CabR Galda de Jos 
x x x x x x x x x x x X 
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c.) Evidenţierea obligaţiilor privind sustenabilitatea sau alte condiţii legate de 

onorarea angajamentelor stabilite prin contracte de finanţare încheiate anterior procesului 

de reorganizare (POR, PIN, PNDL altele); 

În vederea restructurării CRRN Galda de Jos nu au fost contractate, anterior realizării 

planului de restructurare, alte angajamente financiare prin accesarea unui: program operaţional 

regional, program de interes naţional, program naţional de dezvoltare locală, prin urmare nu 

există obligații privind sustenabilitatea anumitor servicii care să contravină aspectelor prevăzute 

de prezentul plan de restructurare. 

d.) Identificarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu handicap prin 

analiza hărţii de servicii sociale, inclusiv a alternativelor de tip familial şi a asistenţilor 

personali profesionişti, de la nivelul judeţului sau sectorului municipiului Bucureşti 

La nivelul judeţului Alba, funcţionează următoarele servicii sociale destinate persoanelor 

adulte cu handicap: 

În domeniul public 

- 1 CRRN la Galda de Jos,  

- 3 Centre de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi în localităţile 

Abrud, Baia de Arieş şi Gârbova, 

- 12 locuinţe protejate, respectiv LPPH nr. 3 Gârbova, LPPH nr. 6 Abrud, LPPH nr.7 

Abrud, LPPH nr.8 Abrud, LPPH nr.10 Cricău, LPPH nr.13 Gîrbova, LPPH nr.14 Abrud, LPPH 

nr. 15 Abrud, LPPH nr.16 Alba Iulia, LPPH nr.17 Sîncrai, LPPH nr.18 Sîncrai şi LPPH nr.19 

Abrud 

În parteneriat public - privat 

- 3 Centre de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap Betesda - Casa Ararat, 

Casa Betania şi Casa Elim, 

- 1 Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi în localitatea 

Draşov, 

- 8 Locuinţe protejate pentru persoane cu handicap, respectiv LPPH Râmeţ, LPPH nr. 1 

Blaj, LPPH nr.2 Blaj, LPPH nr.4 Vinţu de Jos, LPPH nr.5 Pianu, LPPH nr.9 Galda de Jos, LPPH 

nr.11 Galda de Jos, LPPH nr.12 Galda de Jos,  

- 1 Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi în cadrul Asociaţiei “Un pas înainte 

Alexandra” Aiud 

- Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu handicap în localităţile Aiud şi Sebeş. 

- Servicii sociale acordate în comunitate destinate persoanelor adulte cu handicap afectate 

de scleroză multiplă: Abrud, Aiud, Blaj, Câmpeni,  Cugir, Ocna Mureş, Sebeş,  Zlatna, Ciugud, 

Cenade, Ciuruleasa, Galda de Jos, Meteş, Şibot, Şpring, Mogoş, Şona, Şugag, Sântimbru, Vinţu 

de Jos. 

e.) Identificarea situaţiilor de posibilă revenire în familie, stabilirea 

responsabilităţilor şi a modului de acţiune pentru cazurile identificate 

Deși inițial toți reprezentanţii legali/rudele beneficiarilor au refuzat  revenirea în familie a 

persoanelor adulte cu handicap, motivând că pentru îngrijirea acestora este nevoie de personal de 

specialitate, în urma consilierii făcute de personalul din CRRN Galda de Jos, s-a reușit 

reintegarea în familie a 3 beneficiari. Procesul de consiliere și identificare de soluții alternative în 

comunitate pentru beneficiarii din centru va continua până la finalizarea procesului de 

restructurare. 

 În cadrul centrului există un număr de 5 beneficiari care sunt vizitați de către rude și sunt 

învoiți periodic în familie, în localitățile: Alba Iulia, Blaj, Sf. Gheorghe (jud.Covasna). În 

vederea unei posibile reintegrări în familie a acestora, asistenții sociali din CRRN Galda de Jos / 

managerii de caz vor colabora cu primăriile de la domiciliul beneficiarilor precum și cu ONG-

urile care activează în județul Alba, pentru identificarea de servicii sociale care ar putea fi 

accesate de aceștia:  centre de zi, îngrijire la domiciliu persoane adulte cu dizabilități, servicii de 

consiliere 

De asemenea rudele beneficiarilor vor fi sprijinite, prin ședințe de consiliere și întâlniri în 

cadrul centrului cu personalul implicat în mod direct în îngrijirea acestor persoane (medic, 

asistenți medicali, psihologi, asistenți sociali), pentru a face față stresului, situațiilor de tensiune, 

urgență sau criză, pentru autocontrolul comportamentului și exprimării emoțiilor adecvate. 
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 Beneficiarii vor fi sprijiniți în identificarea și dezvoltarea unor abilități practice, hobby-

uri prin intermediul cărora să poată socializa mai ușor, să-și poată îmbunătății autonomia astfel 

încât să nu se considere a fi o povară pentru familie. 

 

f.) Identificarea unităţilor de asistenţă medico-sociale care acordă servicii de 

îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale 

La nivelul judeţului Alba funcţionează o singură Unitate Medico-Socială în oraşul Ocna 

Mureş, instituţie publică specializată, cu personalitate juridică, aflată în subordinea 

Consiliului Local Ocna Mureş. Unitatea funcţionează din anul 2004, fiind finanţată prin 

Ministerul Sănătăţii pentru partea de cheltuieli personal şi medicamente şi din bugetul 

Consiliului Local Ocna Mureş pentru segmentul de asistenţă socială. 

g.) Planificarea soluţiilor în termeni de ieşiri, activităţi, efecte şi impact 
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IEȘIRI ACTIVITĂȚI 
EFECTE IMPACT 

1. transfer în CIA Ocna 

Mureș pentru un număr de 

40 persoane adulte cu 

dizabilități 

- Revizuirea planurilor personalizate pentru 40 persoane cu 

dizabilități care vor fi transferate în CIA Ocna Mureș cu activitățile 

specifice nevoilor identificate, în conformitate cu Modulul IV 

standardele 1-15 din Ordinul 82/2019; 

-Desfășurarea de activități  în CR conform PP revizuit în vederea 

dezvoltării potențialului personal/sau menținerii/dezvoltării 

potențialului personal, pentru 40 persoane cu dizabilitati care vor fi 

transferate în CIA Ocna Mureș. 

- Desfășurarea activități de asistentă și suport pentru luarea unei 

decizii pentru transferul 40 persoane cu dizabilităţi care vor 

transferate în CIA Ocna Mureș. 

-Asigurarea infrastructurii sociale 

(reabilitare/modernizare) 

-  Acreditarea CIA Ocna Mureș; 

- Transferul 40 persoane cu dizabilități în CIA Ocna Mureș. 

- Monitorizarea celor 40 de beneficiari transferați în CIA Ocna 

Mureș. 

Revizuirea PP (Modul III/standard 2) pentru persoane cu dizabilități 

care vor fi transferaţi în CIA, cu activitățile/servicii cf. Mod IV 

standarde 1-15; (Ordin 82/2019). 

Desfășurarea de activități în CR conform PP în vederea 

menținerii/dezvoltării potențialului pentru 40 persoane cu dizabilități 

în CIA Ocna Mureș. 

- includerea 

activ de 

asistenta si 

suport in PP 

- desfășurarea  

activităților de 

asistență și 

suport cu 

personal de 

specialitate 

- asigurarea 

monitorizării 

din punct de 

vedere al 

evoluției 

situației 

beneficiarului 

de către  

managerul de 

caz 

a) asupra beneficiarului: 

Prin reducerea numărului de 

beneficiari la 40 persoane în fiecare 

structură rezidențială se va putea 

asigura o abordare individualizată, 

prin cunoașterea nevoilor specifice, a 

serviciilor și a activităților specifice 

fiecăruia. 

Se va urmări menținerea și 

consolidarea potențialului specific 

fiecărui beneficiar. 

b) comunitate 

Implicarea autorităților locale, a școlii 

și a bisericii în activitățile desfășurate 

în CIA astfel încât să determine o 

abordare pozitivă și deschisă a 

membrilor comunității față de 

problematica persoanelor adulte cu 

handicap. 

 

- c) personal = facilitator al integrării 

Personalul angajat al CIA, voluntari și 

de lideri formali si informali din 

comunitatea locala 

d) practici de lucru - trecerea de la 

abordarea pe grup la cea individuală 

organizarea unor activități de genul 

ziua porților deschise, competiții 

sportive, sau cultural – artistice. 

 

2. transfer în CIA contactat 

a unui număr de 

50 persoane adulte cu 

- Revizuirea planurilor personalizate pentru 50 persoane cu 

dizabilități care vor fi transferate în CIA contractat cu activitățile 

specifice nevoilor identificate, în conformitate cu Modulul IV 

- includerea 

activ de 

asistenta si 

a) asupra beneficiarului: 

Prin reducerea numărului de 

beneficiari la maxim 50 persoane în 
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dizabilități standardele 1-15 din Ordinul 82/2019; 

-Desfășurarea de activități  în CR conform PP revizuit în vederea 

dezvoltării potențialului personal/sau menținerii/dezvoltării 

potențialului personal, pentru 50 persoane cu dizabilități care vor fi 

transferate în CIA contractat. 

- Desfășurarea activități de asistentă și suport pentru luarea unei 

decizii pentru transferul unui număr de 50 persoane cu dizabilitaţi 

care vor transferate în CIA contractat. 

-Asigurarea infrastructurii sociale 

(identificare/reabilitare/modernizare) 

-  Acreditarea CIA contractat; 

- Transferul unui număr de 50 persoane cu dizabilități în CIA 

contractat. 

- Monitorizarea celor 50 de beneficiari transferați în CIA contractat. 

Revizuirea PP (Modul III/standard 2) pentru persoane cu dizabilități 

care vor fi transferaţi în CIA, cu activitățile/servicii cf. Mod IV 

standarde 1-15; (Ordin 82/2019). 

- Desfășurarea de activități în CR conform PP în vederea 

menținerii/dezvoltării potențialului pentru 50 persoane cu dizabilități  

în CIA contractat. 

suport in PP 

- desfășurarea  

activităților de 

asistență și 

suport cu 

personal de 

specialitate 

- asigurarea 

monitorizării 

din punct de 

vedere al 

evoluției 

situației 

beneficiarului 

de către  

managerul de 

caz 

fiecare structură rezidențială se va 

putea asigura o abordare 

individualizată, prin cunoașterea 

nevoilor specifice, a serviciilor și a 

activităților specifice fiecăruia. 

Se va urmări menținerea și 

consolidarea potențialului specific 

fiecărui beneficiar. 

b) comunitate 

Implicarea autorităților locale, a școlii 

și a bisericii în activitățile desfășurate 

în CIA astfel încât să determine o 

abordare pozitivă și deschisă a 

membrilor comunității față de 

problematica persoanelor adulte cu 

handicap. 

 

- c) personal = facilitator al integrării 

Personalul angajat al CIA, voluntari și 

de lideri formali și informali din 

comunitatea locală 

d) practici de lucru - trecerea de la 

abordarea pe grup la cea individuală 

organizarea unor activități de genul 

ziua porților deschise, competiții 

sportive, sau cultural – artistice. 

 

3. transferul unui număr de 

50 persoane adulte cu 

dizabilități în CAbR Sâncrai 

- Revizuirea planurilor personalizate pentru 50 persoane cu 

dizabilitati care vor fi transferate în CAbR Sâncrai cu activitățile 

specifice nevoilor identificate, în conformitate cu Modulul IV 

standardele 1-15 din Ordinul 82/2019; 

-Desfăşurarea de activități  în CR conform PP revizuit în vederea 

dezvoltării potențialului personal/sau menținerii/dezvoltării 

potențialului personal, pentru 50 persoane cu dizabilități care vor fi 

transferate în CAbR Sâncrai 

- Desfășurarea activități de asistentă și suport pentru luarea unei 

decizii pentru transferul a 50 persoane cu dizabilități care vor 

- includerea 

activ de 

asistenta si 

suport in PP 

- desfășurarea  

activităților de 

asistenta si 

suport cu 

personal de 

specialitate 

a) asupra beneficiarului: 

Încurajarea beneficiarilor de a dobândi 

o mai mare autonomie de a-și asuma 

deciziile , de a-și apăra drepturile și de 

a participa la viața socială. 

b) comunitate 

Implicarea autorităților locale, a scolii 

și a bisericii în activitățile desfășurate 

în CAbR astfel încât să determine o 

abordare pozitivă și deschisă a 
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transferate în CAbR Sâncrai. 

-Asigurarea infrastructurii sociale 

(identificare/reabilitare/modernizare) 

-  Acreditarea CAbR Sâncrai; 

- Transferul unui număr de 50 persoane cu dizabilități în  CAbR 

Sâncrai. 

- Monitorizarea celor 50 beneficiari transferați în CAbR Sâncrai. 

Revizuirea PP (Modul III/standard 2) pentru 50 persoane cu 

dizabilitați care vor fi transferaţi în CAbR Sâncrai, cu 

activitățile/serviciile cf. Mod IV standarde 1-15; (Ordin 82/2019). 

Desfășurarea de activități în CR conform PP in vederea 

menținerii/dezvoltării potențialului pentru 50 persoane cu dizabilități 

în CAbR Sâncrai. 

- asigurarea 

monitorizării 

din punct de 

vedere al 

evoluției 

situației 

beneficiarului 

de către  

managerul de 

caz 

membrilor comunității față de 

problematica persoanelor adulte cu 

handicap. 

 

c) personal = facilitator al integrării 

Personalul angajat al CAbR, voluntari 

și de lideri formali si informali din 

comunitatea locala 

 

d) practici de lucru - trecerea de la 

abordarea pe grup la cea individuala 

Organizarea unor activități de genul 

ziua porților deschise, competiții 

sportive, sau cultural – artistice. 

4. transfer în alte centre   de 

tip rezidențial  

42 persoane adulte cu 

dizabilități se transferă în 

CAbR contractat 

- Revizuirea planurilor personalizate pentru 42 persoane cu 

dizabilitati care vor fi transferate în CAbR contractat cu activitățile 

specifice nevoilor identificate, în conformitate cu Modulul IV 

standardele 1-15 din Ordinul 82/2019; 

-Desfăşurarea de activități  în CR conform PP revizuit în vederea 

dezvoltării potențialului personal/sau menținerii/dezvoltării 

potențialului personal, pentru 42 persoane cu dizabilități care vor fi 

transferate în CAbR nou contractat. 

- Desfășurarea activități de asistentă și suport pentru luarea unei 

decizii pentru transferul a 42 persoane cu dizabilități care vor 

transferate în CAbR contractat. 

-Asigurarea infrastructurii sociale 

(identificare/reabilitare/modernizare) 

-  Acreditarea CAbR contractat; 

- Transferul unui număr de 42 persoane cu dizabilități în CAbR 

contractat. 

- Monitorizarea celor 42 beneficiari transferați în CAbR contractat. 

Revizuirea PP(Modul III/standard 2) pentru 42 persoane cu 

dizabilitați care vor fi transferaţi în CAbR contractat, cu 

activitățile/serviciile  cf Mod IV standarde 1-15;(Ordin 82/2019). 

Desfășurarea de activități în CR conform PP in vederea 

menținerii/dezvoltării potențialului pentru 42 persoane cu dizabilități  

în CAbR contractat. 

- includerea 

activ de 

asistenta si 

suport in PP 

- desfășurarea  

activităților de 

asistenta si 

suport cu 

personal de 

specialitate 

- asigurarea 

monitorizării 

din punct de 

vedere al 

evoluției 

situației 

beneficiarului 

de către  

managerul de 

caz 

a) asupra beneficiarului: 

Încurajarea beneficiarilor de a dobândi 

o mai mare autonomie de a-și asuma 

deciziile , de a-și apăra drepturile și de 

a participa la viața socială. 

b) comunitate 

Implicarea autorităților locale, a scolii 

și a bisericii în activitățile desfășurate 

în CAbR astfel încât să determine o 

abordare pozitivă și deschisă a 

membrilor comunității față de 

problematica persoanelor adulte cu 

handicap. 

 

c) personal = facilitator al integrării 

Personalul angajat al CAbR, voluntari 

și de lideri formali si informali din 

comunitatea locala 

 

d) practici de lucru - trecerea de la 

abordarea pe grup la cea individuala 

Organizarea unor activități de genul 

ziua porților deschise, competiții 
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sportive, sau cultural – artistice. 

5. Desfășurarea unor 

activități pentru 50 persoane 

adulte cu dizabilități în CR 

supus restructurării 

Revizuirea  PP cu activitățile specifice nevoilor identificate în 

evaluare, în conformitate cu Modulul IV din Standarde; 

Desfășurarea de activități în CR conform PP revizuit în vederea 

menținerii/dezvoltării potențialului personal pentru 50 persoane cu 

dizabilitati  în CR supus restructurării 

- includerea 

activ de 

asistenta si 

suport in PP 

- desfășurarea  

activităților de 

asistenta si 

suport cu 

personal de 

specialitate 

- asigurarea 

monitorizării 

din punct de 

vedere al 

evoluției 

situației 

beneficiarului 

de către  

managerul de 

caz 

a) asupra beneficiarului: 

Prin reducerea numărului de 

beneficiari la maxim 50 persoane în 

fiecare structură rezidențială se va 

putea asigura o abordare 

individualizată, prin cunoașterea 

nevoilor specifice, a serviciilor și a 

activităților specifice fiecăruia 

b) comunitate 

Implicarea autorităților locale, a școlii 

și a bisericii în activitățile desfășurate 

în CAbR astfel încât să determine o 

abordare pozitivă și deschisă a 

membrilor comunității față de 

problematica persoanelor adulte cu 

handicap. 

 

- c) personal = facilitator al integrării 

Personalul angajat al CR, voluntari, 

manageri de caz și de lideri formali si 

informali din comunitatea locală 

d) practici de lucru - trecerea de la 

abordarea pe grup la cea individuală 

Organizarea unor competiții sportive 

și activități cultural – artistice cu 

prilejul unor evenimente importante 

cum ar fi : Sărbătorile Pascale, 

Crăciunul, Ziua persoanelor cu 

dizabilități . 
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h.) Estimarea resurselor financiare şi materiale necesare implementării planului 

de restructurare : 

1. Centrul de abilitare şi reabilitare Galda de Jos va funcţiona în cadrul actualului CRRN 

Galda de Jos. Pentru reabilitarea şi transformarea actualei clădiri din CRRN în CAbR au fost 

estimate lucrări în valoare de 3 milioane de lei. 

2. Centrul de abilitare şi reabilitare Sâncrai va funcţiona într-o clădire, aflată în patrimoniul 

DGASPC Alba, în prezent neutilizată, pentru reabilitarea şi adaptarea căreia au fost estimate 

lucrări în valoare de 4 milioane de lei. 

3. Centrul de îngrijire şi asistenţă Ocna Mureş, aflat în patrimoniul Consiliului Judeţean Alba 

şi dată în administrarea DGASPC Alba, în prezent neutilizată, pentru reabilitarea căreia sunt 

necesară suma de 4 milioane de lei. 

4. Pentru un număr de 50 de beneficiari se vor contracta servicii sociale de tip CIA. cu o 

valoare estimată de 2,75 mil. lei / an, iar pentru 42 de beneficiari se cor contracta servicii de tip 

CAbR  cu o valoare estimată de 2,69 mil. lei / an. 

i.) Estimarea resurselor umane necesare; 

Resursele umane necesare acordării serviciilor sociale în cadrul serviciilor nou create au 

fost estimate în conformitate cu prevederile HG nr. 867 / 2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor – cadru de organizare și 

funcționare a serviciilor sociale. 

Centrul de Îngrijire și Asistență Ocna Mureș - 40 angajaţi, personalul de specialitate 

reprezentând 60 %, cu respectarea raportului angajat / beneficiar de 1/1. Personalul necesar 

estimat, în concordanță cu nevoile beneficiarilor, standardele de calitate și legislației în vigoare 

cuprinde : 

 Personal de specialitate : 

- 1 medic, 

- 1 psiholog, 

- 1 asistent social, 

- 5 asistenţi medicali, 

- 1 maseur, 

- 1 terapeut ocupațional, 

- 14 infirmiere. 

 

 Personal de conducere și administrativ : 

- 1 șef de centru, 

- 1 contabil, 

- 1 administrator, 

- 1 magaziner, 

- 2 spălătorese, 

- 5 bucătari, 

- 5 îngrijitor curățenie. 

 

Centrul de Îngrijire și Asistență contractat - 50 angajaţi, personalul de specialitate 

reprezentând 60 %, cu respectarea raportului angajat / beneficiar de 1/1. Personalul necesar 

estimat, în concordanță cu nevoile beneficiarilor, standardele de calitate și legislației în vigoare 

cuprinde : 

 

 Personal de specialitate : 

- 1 medic, 

- 1 psiholog, 

- 1 asistent social, 

- 8 asistenţi medicali, 

- 1 maseur, 

- 1 kinetoterapeut, 

- 1 terapeut ocupațional, 

- 16 infirmiere. 

 Personal de conducere și administrativ : 
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- 1 șef de centru, 

- 1 contabil, 

- 1 administrator, 

- 1 magaziner, 

- 2 spălătorese, 

- 5 fochiști, 

- 5 bucătari, 

- 1 muncitor calificat întreținere, 

- 3 îngrijitor curățenie. 

 

Centrul de Abilitare Reabilitare Sâncrai - 50 angajaţi, personalul de specialitate reprezentând 

60 % din totalul personalului, asigurând respectarea raportului angajat / beneficiar de 1/1, în 

concordanță cu nevoile beneficiarilor, standardele de calitate și legislației în vigoare, cuprinde : 

 

 Personal de specialitate : 

- 1 medic, 

- 1 psiholog, 

- 1 asistent social, 

- 8 asistenţi medicali, 

- 1 maseur, 

- 1 kinetoterapeut, 

- 1 terapeut ocupațional, 

- 16 infirmiere. 

 

 Personal de conducere și administrativ : 

- 1 șef de centru, 

- 1 contabil, 

- 1 administrator, 

- 1 magaziner, 

- 2 spălătorese, 

- 1 șofer, 

- 1 frizer, 

- 5 fochiști, 

- 5 bucătari, 

- 1 muncitor calificat întreținere, 

- 1 îngrijitor curățenie. 

 

Centrul de Abilitare Reabilitare Galda de Jos - 50 angajaţi, personalul de specialitate 

reprezentând 60 % din totalul personalului, asigurând respectarea raportului angajat / beneficiar 

de 1/1, în concordanță cu nevoile beneficiarilor, standardele de calitate și legislației în vigoare, 

cuprinde : 

 Personal de specialitate 

- 1 medic, 

- 1 medic psihiatru, 

- 1 farmacist, 

- 5 asistenţi medicali, 

- 1 psiholog, 

- 1 asistent social, 

- 1 kinetoterapeut, 

- 1 psihopedagog, 

- 1 maseur, 

- 1 terapeut ocupațional, 

- 16 infirmiere. 

 

 Personal de conducere și administrativ 

- 1 șef de centru, 
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- 1 contabil, 

- 1 administrator, 

- 1 magaziner, 

- 2 spălătorese, 

- 1 șofer, 

- 1 frizer, 

- 5 fochiști, 

- 5 bucătari, 

- 1 muncitor întreținere, 

- 1 îngrijitor curățenie. 

 

Centrul de Abilitare Reabilitare contractat - 42 angajaţi, personalul de specialitate 

reprezentând 60 % din totalul personalului, asigurând respectarea raportului angajat / beneficiar 

de 1/1, în concordanță cu nevoile beneficiarilor, standardele de calitate și legislației în vigoare, 

cuprinde : 

 

 Personal de specialitate 

- 1 medic psihiatru, 

- 5 asistenţi medicali, 

- 1 psiholog, 

- 1 asistent social, 

- 1 terapeut ocupațional, 

- 16 infirmiere. 

 

 Personal de conducere și administrativ 

- 1 șef de centru, 

- 1 contabil, 

- 1 administrator, 

- 1 magaziner, 

- 2 spălătorese, 

- 5 bucătari, 

- 1 muncitor întreținere, 

- 5 îngrijitori curățenie. 

 

În ceea ce priveşte serviciile sociale contracte, resursele umane vor fi angajate de către 

furnizorul privat cu respectarea prevederilor standardelor de calitate, iar DGASPC Alba va 

monitoriza oferirea de servicii sociale de calitate, prin personal de specialitate, care vor efectua 

vizite lunare în cadrul acestor unități.  

 Personalul care în prezent deserveşte CRRN Galda de Jos, va primi preaviz, ca urmare a 

restructurării centrului, însă, li se va oferi posibilitatea să ocupe posturile nou create în structurile 

rezidenţiale înfiinţate.  

   

j.)  Planificarea necesarului de instruire/formare a personalului 

 Personalul care va deservi structurile rezidenţiale, nou create, destinate persoanelor adulte 

cu handicap, va beneficia de formare iniţială şi continuă pe teme ca : prevenirea şi combaterea 

discriminării pe criterii de dizabilitate, egalitatea de șanse, prevenirea, recunoașterea și raportarea 

formelor de exploatare, violenţă şi abuz, respect pentru diversitate, respect și încurajare pentru 

autonomia individuală și independența persoanelor cu dizabilități. 

 Personalul de conducere din aceste structuri rezidenţiale va beneficia de formare iniţială şi 

continuă alături de personalul de execuţie şi de o formare suplimentară pe teme ca : 

managementul serviciilor, incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi  promovarea 

voluntariatului. 

 Numărul de ore de formare iniţială va fi de minim 12 ore, pentru formarea continuă se vor 

asigura minim 42 ore / an şi pentru personalul de conducere  se vor mai include un număr de 

minim 21 ore  de formare /an pentru gestionarea eficientă a resurselor umane, formarea echipei, 
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gestionarea situaţiilor dificile şi a conflictelor, atragerea şi implicarea specialiştilor şi voluntarilor 

în scopul asigurării unui management eficient. 

 

CIA Ocna Mureș 

Nr. Crt. Profesia Module de formare Perioada de derulare 

1 Sef centru Management și leadership 

Formarea echipei și gestionarea 

conflictelor 

Respect pentru diversitate 

Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Organizarea activităților de 

voluntariat 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

anual 

 Medic Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a 

persoanelor cu dizabilități 

 

2 Asistent social Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Drepturile și obligațiile persoanelor 

adulte cu dizabilități 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Relația beneficiarilor cu familia 

anual 

3 Psiholog Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Gestionarea conflictelor 

interumane 

anual 

4 Terapeut ocupațional, 

maseur 

Dizabilitatea și activarea 

beneficiarilor 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Organizarea activității de 

voluntariat 

anual 

5 Asistent medical Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

anual 
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Gestionarea conflictelor 

interumane 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a 

persoanelor cu dizabilități 

6 Infirmier Standardele specifice minime de 

calitate obligatorii 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Modul de derulare a activității de 

îngrijire a persoanelor adulte cu 

dizabilități 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a 

persoanelor cu dizabilități 

anual 

 

CAbR Sâncrai 

Nr. Crt. Profesia Module de formare Perioada de derulare 

1 Sef centru Management și leadership 

Formarea echipei și gestionarea 

conflictelor 

Respect pentru diversitate 

Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Organizarea activităților de 

voluntariat 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

anual 

 Medic Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a 

persoanelor cu dizabilități 

 

2 Asistent social Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Drepturile și obligațiile persoanelor 

adulte cu dizabilități 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Relația beneficiarilor cu familia 

anual 

3 Psiholog Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Gestionarea conflictelor 

anual 
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interumane 

4 Terapeut ocupațional, 

maseur, 

kinetoterapeut 

Dizabilitatea și activarea 

beneficiarilor 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Organizarea activității de 

voluntariat 

anual 

5 Asistent medical Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Gestionarea conflictelor 

interumane 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a 

persoanelor cu dizabilități 

anual 

6 Infirmier Standardele specifice minime de 

calitate obligatorii 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Modul de derulare a activității de 

îngrijire a persoanelor adulte cu 

dizabilități 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a 

persoanelor cu dizabilități 

anual 

 

CAbR Galda de Jos 

Nr. Crt. Profesia Module de formare Perioada de derulare 

1 Sef centru Management și leadership 

Formarea echipei și gestionarea 

conflictelor 

Respect pentru diversitate 

Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Organizarea activităților de 

voluntariat 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

anual 

 Medic, farmacist Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a 

persoanelor cu dizabilități 

 

2 Asistent social Egalitatea de șanse și anual 
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nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Drepturile și obligațiile persoanelor 

adulte cu dizabilități 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Relația beneficiarilor cu familia 

3 Psiholog, 

Psihopedagog 

Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Gestionarea conflictelor 

interumane 

anual 

4 Terapeut ocupațional, 

maseur, 

kinetoterapeut 

Dizabilitatea și activarea 

beneficiarilor 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Organizarea activității de 

voluntariat 

anual 

5 Asistent medical Egalitatea de șanse și 

nondiscriminarea 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Gestionarea conflictelor 

interumane 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a 

persoanelor cu dizabilități 

anual 

6 Infirmier Standardele specifice minime de 

calitate obligatorii 

Respect pentru diversitate 

Prevenirea, recunoașterea și 

raportarea formelor de exploatare, 

violență și abuz 

Modul de derulare a activității de 

îngrijire a persoanelor adulte cu 

dizabilități 

Respect și încurajare pentru 

autonomia individuală a 

persoanelor cu dizabilități 

anual 

 

Cursurile vor fi furnizate de către furnizori de formare profesională autorizați în baza achiziției de 

servicii și în limita bugetului disponibil sau cu formatori certificați din cadrul DGASPC Alba. 

 

k.) Evidenţierea potenţialelor dificultăţi de implementare/factori de risc 
 Potenţialele dificultăţi care pot apărea în faza de implementare a planului de restructurare 

constau în: 
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 - depăşirea duratei de efectuare a lucrărilor de reabilitare clădirilor cu destinaţia CabR 

Galda de Jos, CAbR Sâncrai, CIA Ocna Mureş şi implicit a perioadei de restructurare, respectiv 

anul 2021; 

 - reabilitarea unor clădiri vechi presupune efectuarea de lucrări a căror valoare totală este 

de aproximativ 8 mil lei, ceea ce înseamnă că toate lucrările se pot efectuau pe bază de contracte 

de lucrări achiziționate prin sistemul electronic de achiziții, obținerea autorizațiilor de funcționare, 

alocarea resurselor financiare de către Consiliul Județean Alba. 

 - lipsa specialiştilor care să asigure activităţile şi serviciile cuprinse în planurile 

individualizate de asistenţă şi îngrijire/planurile individuale de intervenţie; menționăm faptul că în 

cursul anului 2018 DGASPC Alba a organizat un nr. de 9 concursuri pentru ocuparea funcțiilor de 

medic primar și specialist psihiatrie, în cadrul CRRN Galda, la care nu s-a înscris nici o persoană. 

 - refuzul beneficiarilor din cadrul CRRN Galda de Jos de a fi transferaţi în cadrul 

serviciilor sociale nou create datorită rezistenței la schimbare și a faptului că beneficiarii, în 

special cei care nu au familie și nu sunt vizitați, au dezvoltat un atașament față de personalul din 

centru pe care îl consideră familia lor și refuză să se despartă de aceștia. 

l.) Evidenţierea modalităţilor de comunicare astfel încât să fie evitate 

interpretări eronate cu privire la beneficiari sau personal 
În privinţa procesului de comunicare se va folosi preponderant comunicarea verbală, orală 

şi scrisă, evitându-se interpretările subiective datorate limbajului nonverbal. De asemenea, în ceea 

ce priveşte folosirea limbajului paraverbal tonul folosit va fi cel „parental”, acesta însemnând o 

tonalitate joasă, sigură şi fermă, care exprimă calmul şi autoritatea, oferind încredere. În mod 

normal, vocea joasă este însoţită de un ritm calm, rar şi apăsat, subliniindu-se prin tonalitate 

aspectele importante.  

O comunicarea eficientă se va realiza prin: 

- ascultarea activă, o metodă de a asculta și de a răspunde care duce la îmbunătățirea 

înțelegerii reciproce (personal/beneficiar) și la depășirea  obstacolelor de comunicare. 

- comunicarea empatică, care conține mesaje de înțelegere, compasiune și afecțiune față de 

interlocutor; 

- evitarea stereotipurilor și a prejudecăților deoarece duc la opinii negative despre ceilalți 

și sunt cauze ce duc la discriminare și chiar la violență; 

- evitarea criticii, întrucât critica nu duce neapărat la schimbarea persoanei; 

- utilizarea de mesaje care să ajute persoana (personal/beneficiar) la găsirea de alternative, 

posibilități noi de rezolvare a unei situații; 

- evitarea amenințărilor și a pedepselor. Insistând în aplicarea unei pedepse pentru 

rezolvarea unei situații, probleme, se vor genera sentimente negative; 

- se va ține cont de factorii sentimentali, se încearcă convingerea prin argumentare logică, 

fără a se duce la frustrare, pentru a nu fi blocată comunicarea. 

m.) Identificarea de soluţii în caz de eşec/nereuşită a unei soluţii propuse 
Conducerea DGASPC Alba, împreună cu persoanele cu funcţii de conducere din cadrul 

Consiliul Judeţean şi cu reprezentanţii autorităților locale din judeţul Alba au analizat situaţia 

imobilelor aflate în domeniul public al judeţului care ar putea primi destinaţia de unităţi 

rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi.  

În urma acestei analize s-a concluzionat faptul că Primăria oraşului Zlatna, Primăria 

orașului Abrud și Primăria orașului Baia de Arieș deţin imobile care printr-un proces de 

reabilitare pot primi destinaţia de Centru de Îngrijire şi Asistenţă sau Centru de Abilitare 

Reabilitare.  

Conducerea DGASPC Alba, împreună cu reprezentanți ai Consiliului Județean Alba au 

realizat vizite în teren, s-au întâlnit cu autoritățile publice locale care și-au dat acordul pentru 

schimbarea destinației acestor imobile, apreciind faptul că s-ar aloca fonduri de la Consiliului 

Județean pentru reabilitarea și dotarea clădirilor și s-ar crea locuri de muncă pentru populația din 

zonă, ar scădea rata șomajului și s-ar îmbunătăți nivelul de trai al acestora. 

Imobilele aflate în patrimoniul Primăriei orașului Abrud și Baia de Arieș se află în 

mijlocul comunității, căile de acces și mijloacele de transport fiind facile atât beneficiarilor cât și 

familiilor acestora, precum și personalului angajat. Imobilul aflat în proprietatea orașului Zlatna 

se află la circa 5 km de oraș, există utilități, căi de acces și forță de muncă activă interesată să 

lucreze în domeniul social.    
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Totodată, la nivelul DGASPC Alba s-a realizat un inventar al furnizorilor de servicii 

autorizați care au potențial și disponibilitate în a furniza servicii de tip CIA și CAbR pentru 

persoane adulte cu dizabilități și li s-a comunicat intenția DGASPC de a contracta servicii sociale. 

Avem în vedere în acest sens, Asociația “Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia, Societatea de 

ajutorare „Diakonia”, Asociația „Caritas Mitropolitan Greco Catolic” Blaj, Asociația „Sf. 

Veronica” Dumbrava, Asociația „Un pas înainte Alexandra” Aiud, Asociația „Maria Mirabela” 

Drașov, Fundația „Valea Mănăstirii” Râmeț, Asociația „Sânziene” Vințu de Jos, Asociația „Sf. 

Prooroc Ilie Tesviteanu” Aiud, Asociația „SM Speromax” Alba, precum alți furnizori de servicii 

acreditați. 

În scopul diminuării rezistenţei la schimbare a beneficiarilor cât şi a personalului angajat 

în prezent în CRRN Galda de Jos, am demarat acţiunea de informare cu privire la elaborarea şi 

etapele planului de restructurare a centrului, atât în rândul personalul cât şi al beneficiarilor. 

Beneficiarilor li s-a adus la cunoştinţă în mod individual, în funcţie de capacitatea fiecăruia de 

înţelegere, modul în care se va face restructurarea, iar personalul a fost informat în cadrul unor 

şedinţe de lucru. 

   

E.) ACŢIUNI PROPUSE PENTRU REALIZAREA UNEI ATITUDINI 

POZITIVE ŞI SUPORTIVE FAŢĂ DE BENEFICIARI, 

ÎN RÂNDUL PERSONALULUI ŞI AL COMUNITĂŢII 

 

 E.a. În scopul participării persoanelor adulte cu handicap la activităţi cu caracter recreativ 

şi de socializare, DGASPC Alba are o bună colaborare cu Teatrul de Păpuşi Alba Iulia, în baza 

căreia actorii susţin, în mod gratuit, piese de teatru în centrele rezidenţiale destinate copiilor şi 

persoanelor adulte cu dizabilităţi. Totodată, instituţia de cultură, acordă invitaţii persoanelor 

adulte cu dizabilităţi instituționalizate şi personalului care-i însoţeşte la piesele de teatru susţinute 

în cadrul Festivalului Internaţional ” Poveşti”, desfăşurat la Casa de Cultură a Sindicatelor din 

Alba Iulia. Acest parteneriat încheiat de DGASPC Alba cu instituția de cultură durează de circa 5 

ani. 

 E.b. În baza parteneriatelor încheiate cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu furnizori 

publici şi privaţi de servicii se asigură excursii cu caracter tematic şi tabere de vară pentru 

beneficiari. Anual, persoanele ocrotite în CRRN Galda de Jos participă la taberele de vară de la 

Băișoara, județul Cluj sau Vințu de Jos, județul Alba și periodic se organizează excursii la Alba 

Iulia, Cluj - Napoca, Mănăstirea Dumbrava, Râmeț și Prislop, Cheile Gălzii și în poienile sau la 

pensiunile aflate în împrejurimile centrului.  

 E.c. În scopul realizării unei atitudini pozitive şi suportive faţă de beneficiari se vor organiza 

dezbateri și mese rotunde cu scopul de a facilita schimbul de informaţii, cunoştinţe, idei şi 

prezentări din experienţa acumulată în domeniul persoanelor adulte cu dizabilităţi şi vor fi 

implicaţi reprezentanţii instituţiilor publice, ai autorităţilor publice locale, alături de 

furnizori publici şi privaţi de servicii şi membri ai comunităţilor locale din județul Alba. Se 

vor iniţia dezbateri, mese rotunde, schimburi de experienţă şi bune practici și cu furnizori de 

servicii publici şi privaţi acreditaţi din judeţele limitrofe : Cluj, Hunedoara, Sibiu, Mureş şi 

Arad. 

 E.d. Beneficiarii ocrotiţi în structurile rezidenţiale vor fi implicaţi în acţiuni la nivel 

comunitar, acţiuni de ecologizare a comunităţii, participarea la sărbătorirea zilelor 

comunităţii, spectacole de colinzi, ziua persoanelor adulte cu dizabilităţi, vor participa  la 

excursii şi drumeţii cu rol de cunoaştere şi socializare, iar aceste acţiuni vor fi prezentate în 

presă, cu scopul de a informa comunitatea precum şi de a preveni şi combate  marginalizarea şi 

discriminarea persoanelor adulte cu handicap. 

 E.e. Personalul care va deservi structurile rezidenţiale, nou create, destinate persoanelor adulte 

cu handicap, va beneficia de formare inițială și continuă pe teme ca : drepturile persoanelor 

cu dizabilităţi, prevenirea şi combaterea marginalizării şi a discriminării pe criterii de 

dizabilitate, lucrul cu persoanele cu dizabilităţi în scopul protejării acestora împotriva 

actelor de violenţă,  exploatare, neglijare şi abuz, iar personalul de conducere din aceste 

structuri rezidenţiale va beneficia de  formare pe teme ca : managementul serviciilor, 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi  promovarea voluntariatului. 
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 E.f. În scopul promovării şi atragerii voluntarilor se vor încheia convenţii de parteneriat 

cu unităţi de învăţământ, unităţi sanitare, precum şi organizaţii nonguvernamentale, iar 

acţiunile comune vor fi mediatizate prin intermediul presei scrise şi în mediul online. 

  

F.) MĂSURI ŞI ACŢIUNI DE PREVENIRE A (RE)INSTITUŢIONALIZĂRII 

 

  a.) Prezentarea modalităților de acțiune 

  Prevenirea (re)instituţionalizării se va realiza prin monitorizarea pentru o perioadă de minim 

6 luni a cazurilor de revenire în familie de către managerii de caz. În cazul în care se va constata o 

degradare a situației beneficiarului se vor identifica măsuri și soluții la nivel comunitar, cum ar fi: 

recuperare în cadrul centrelor de zi, servicii de îngrijire la domiciliu, reevaluare încadrare și 

implicarea asistenților personali și / sau a asistenților medicali comunitari.  

  Totodată se va continua activitatea de monitorizare a drepturilor persoanelor adulte cu 

dizabilități în comunitate și susținerea autorităţilor publice locale, în scopul dezvoltării serviciilor 

de recuperare, reabilitare sau menţinere a restantului funcțional în regim de zi. 

  DGASPC Alba va continua activitatea de susţinere a reţelelor de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor adulte cu dizabilităţi dezvoltate de furnizorii privaţi acreditaţi de servicii. Menționăm 

faptul că, în prezent, un număr de 265 persoane vârstnice și / sau dizabilități beneficiază de 

servicii de îngrijire la domiciliu în baza parteneriatelor încheiate de către DGASPC Alba cu 

furnizori privați. 

  De asemenea DGASPC Alba va continua activitatea de susţinere a activităţilor de 

recuperare în regim de zi a copiilor / tinerilor şi a persoanelor adulte cu dizabilităţi, precum şi a 

serviciilor de recuperare  / îngrijire în regim rezidenţial organizate de furnizori private acreditaţi 

de servicii sociale. 

  b.) Stabilirea și menținerea relațiilor cu servicii de specialitate din comunitate 

În vederea facilitării accesului beneficiarilor la servicii de recuperare, DGASPC Alba 

împreună cu Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia - Centrul de servicii acordate în 

comunitate „Sfântul Meletie” Alba Iulia au început demersurile privind recrutarea beneficiarilor 

de servicii. În cadrul Centrului se oferă gratuit servicii de recuperare/reabilitare funcţională: 

consiliere psihologică, ergoterapie şi kinetoterapie şi servicii de integrare/reintegrare socială: 

asistenţă socială, informare şi orientare profesională, mediere în muncă dar şi activități recreative, 

sportive și de loisir.  

Acțiunile de prevenire a (re)instituționalizării vor continua și cu sprijinul Asociației “Un 

pas înainte Alexandra” Aiud, care prin Centrul multifuncţional pentru copii cu dizabilităţi şi 

persoane adulte Sf. Cuvioasă Teodora” din Aiud furnizează zilnic servicii de : kinetoterapie, 

mecanoterapie, masaj, termoterapie, fizioterapie, electroterapie, laseroterapie, reflexoterapie, 

logopedie, terapie cognitiv-comportamentală, ludoterapie, consiliere psihologică, la acestea 

adăugându-se serviciile de informare, consiliere socială, îngrijire la domiciliu şi servicii medicale. 

Primăriile de domiciliu au fost notificate de către unitatea rezidențială cu privire la 

revenirea în familie a 3 persoane, iar managerul de caz/asistentul social din unitatea rezidențială 

va monitoriza timp de 6 luni, reintegrarea în familie. 

c.) Stabilirea și menținerea relațiilor cu serviciile sociale în care a fost 

transferat beneficiarul 

Managerii de caz ai persoanelor adulte cu dizabilităţi, precum şi persoanele desemnate de 

către conducerea DGASPC Alba să monitorizeze modul de îndeplinire a standardelor specifice 

minime de calitate obligatorii în structurile nou create vor realiza activităţi de monitorizare a 

beneficiarilor şi a modului de furnizare a serviciilor, cu o frecvenţă minimă lunară, pe toată durata 

de derulare a procesului de restructurare (minim 3 ani).  

În acest sens se vor întocmi rapoarte lunare de monitorizare a activității atât de către 

specialiștii DGASPC Alba desemnați în acest sens, prin dispoziția directorului general, cât și de 

către furnizorul de servicii. Nerespectarea prevederilor standardelor minime de calitate obligatorii 

se va consemna în scris, furnizorul de servicii fiind notificat în scris de către conducerea 

DGASPC Alba și i se va solicita conformarea la normele legale în cel mai scurt timp, 

nerespectarea acestora ducând la sancționarea disciplinară, denunțarea unilaterală a contractelor 

de servicii și implicit neplata acestora. 
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Conducerea DGASPC Alba și specialiștii din cadrul Serviciului Management de Caz 

Persoane Adulte cu Dizabilități și Monitorizare Servicii Sociale, vor face vizite de monitorizare 

periodic cu o frecvență cel puțin lunară, și vor face recomandări în scopul îmbunătățirii calității 

vieții beneficiarilor și a respectării prevederilor standardelor specific minime de calitate 

obligatorii. 

d.) Consolidarea colaborării cu autoritățile publice locale și cu organizațiile 

neguvernamentale 

   În vederea menținerii colaborării cu autoritățile publice locale și cu furnizorii privați 

acreditați  DGASPC Alba organizează periodic dezbateri, întâlniri de lucru și transmite informații 

relevante în domeniul respectării și promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități.  

   Astfel în cursul anului 2018, la sediul DGASPC Alba au fost organizate 2 întâlniri de 

lucru, cu asistenții sociali din cadrul primăriilor din județul Alba, unde au fost analizate 

problemele care apar la nivel local cu privire la încadrarea copiilor/persoanelor adulte în grad de 

handicap și s-a încercat identificarea unor soluții cât mai simple pentru beneficiari.  

   În anul 2019, s-au organizat 4 întâlniri de lucru, în care specialiști din cadrul DGASPC 

Alba s-au întâlnit cu reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și cu asistenți sociali și 

consilieri juridici din cadrul autorităților publice locale și au analizat teme diverse cum ar fi: 

activitățile de voluntariat, politicile publice, combaterea discriminării, ajutorul public judiciar.  

 Activitățile de colaborare cu autoritățile publice locale și cu organizațiile 

neguvernamentale vor continua, cu sprijinul Compartimentului Coordonarea Autorităților Publice 

Locale, care funcționează în cadrul DGASPC Alba și care promovează dezvoltarea serviciilor 

sociale la nivel comunitar, servicii în cadrul cărora se desfășoară activități de prevenire a 

instituționalizării și de recuperare și reabilitare a persoanelor adulte cu dizabilități.   

 

G.) EVALUAREA INTERNĂ / EXTERNĂ A PROCESULUI DE RESTRUCTURARE, 

MODALITĂŢI DE CORECTARE A DISFUNCŢIONALITĂŢILOR 

 

   Evaluarea internă se va realiza de către specialişti din cadrul DGASPC Alba, Serviciul 

Management de Caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi şi Monitorizare Servicii Sociale, 

precum şi din cadrul Serviciului Monitorizare, Analiză Statistică, Strategii, Programe, Proiecte şi 

ONG care vor colecta date şi informaţii, vor analiza şi vor realiza analize lunare / anuale cu 

privire la modul şi gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate. 

   În urma evaluării interne se vor realiza rapoarte de evaluare care vor cuprinde atât punctul 

de vedere al DGASPC Alba cu privire la gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a rezultatelor 

aşteptate în cadrul procesului de restructurare cât şi propuneri de corectare a disfuncţionalităţilor 

constatate. 

   Conducerea DGASPC / furnizorii de servicii sociale se vor preocupa în mod continuu de 

identificarea măsurilor prin care riscurile potenţiale ale implementării procesului de restructurare 

să fie diminuate constant iar disfuncţionalităţile să fie eliminate. 

   În situaţia în care planul de restructurare va trebui actualizat prin completare sau 

modificare, DGASPC Alba va elabora un document prin care va justifica intervenţiile propuse şi 

va relua procesul de aprobare. 

 

H.) MONITORIZAREA PROCESULUI DE RESTRUCTURARE 

 

   Monitorizarea procesului de restructurare a CRRN Galda de Jos se va realiza lunar prin 

analiza modului de realizare a activităților propuse și a graficului de realizare a acestora.  

   Colectarea lunară a datelor şi informaţiilor referitoare la modul de derulare a activităţilor 

se va realiza cu implicarea asistenților sociali din cadrul CRRN Galda de Jos, împreună cu 

asistenții sociali din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități și Monitorizare Servicii Sociale, în problematica formării continue și a recrutării 

personalului de specialitate sunt implicați specialiști din cadrul Serviciului Resurse Umane și 

Gestiunea Funcției Publice și pentru partea de dotări, investiții, construcții și autorizații sunt 

implicați specialiști din cadrul Serviciului Achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrative și din 

cadrul Biroului sănătatea, securitatea muncii și PSI. 
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   În cadrul acestui proces se vor realiza vizite periodice ale personalului cu funcţii de 

conducere din cadrul DGASPC Alba şi a factorilor decidenţi din cadrul Consiliului Judeţean Alba 

în unităţile rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, pentru a constata în ce măsură 

procesul de restructurare respectă etapele şi termenele stabilite. 

   La nivelul Consiliului Județean Alba a fost stabilită o echipă de lucru formată din 

reprezentanți ai CJ Alba (vicepreședinte, secretar general, director economic) și DGASPC Alba 

(director general, director general adjunct persoane adulte cu dizabilități, șef serviciu management 

de caz pentru persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale) care analizează, în 

ședințe de lucru lunare stadiul procesului de restructurare al CRRN Galda. 

 În scopul monitorizării procesului de restructurare la nivel naţional, DGASPC Alba va 

comunica Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi toate informaţiile cu caracter 

statistic colectate în baza Rapoartelor periodice de monitorizare, precum şi orice alte informaţii cu 

caracter cantitativ şi / sau calitativ referitoare la modul de derulare a procesului de restructurare. 

 

DIRECTOR GENERAL 

Frăcea Valentin Ioan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind acceptarea donației bunului imobil înscris în CF nr. 72174 Blaj   

și declararea acestuia ca bun imobil aparținând domeniul public al Județului Alba 

 

 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 19 noiembrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind acceptarea donației bunului imobil înscris în CF nr. 72174 

Blaj  și declararea acestuia ca bun imobil aparținând domeniul public al Județului Alba;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind acceptarea donației bunului 

imobil înscris în CF nr. 72174 Blaj  și declararea acestuia ca bun imobil aparținând domeniul 

public al Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 24787/12 noiembrie 2019 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba nr. 13229 din 

1 noiembrie 2019, însoțită de Oferta de Donație cu încheierea de autentificare nr. 4221 din 25 

octombrie 2019 a notarului public Rakoczi Ferencz Robert; 

- contractul de comodat nr. 11372 / 603 / 27 noiembrie 2007 încheiat între Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și Fundației Hope and Homes for 

Children România. 

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

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 286  alin. 1,  art. 291  alin. 3 lit. a  și alin. 5 lit. b  din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 - art. 863 lit. c în coroborare cu prevederile art. 1011 - 1033 din Legea nr. 287/2009 

(Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se acceptă donația bunului imobil înscris în CF nr. 72174 Blaj, situat administrativ 

în localitatea Blaj, str. Costache Negri, nr. 108, județul Alba, proprietate a Fundației Hope and 

Homes for Children România, având datele de identificarea prevăzute în anexa - parte integrantă 

a prezentei hotărâri, cu sarcinile prevăzute în Oferta de donație cu încheierea de autentificare nr. 

4221 din 25 octombrie 2019 a notarului public Rakoczi Ferencz Robert. 

Art. 2. Se declară apartenența bunului imobil descris în art. 1 la domeniul public al 

Județului Alba.  

Art. 3. Se aprobă cuprinderea imobilului, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Județului Alba și înregistrarea la poziţia 

cu nr. crt. 230, având datele de identificare prevăzute în anexă - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă constituirea dreptului de administrare asupra bunului imobil identificat la 

art. 1 în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba. 

Art. 5. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Alba să semneze contractul de 

donație a bunului imobil identificat la art. 1. 
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Art. 6. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia/Biroului de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Blaj, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate 

în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba și a 

dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 7. 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. 8.  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, Fundației Hope 

and Homes for Children România, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei 

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 239 

Alba Iulia, 19 noiembrie 2019 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 2 şi  art. 5 

lit. dd din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 29 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 239/19  noiembrie 2019   

Datele de identificare  

            ale bunului  imobil cuprins la poziția cu nr. crt. 230  în 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

Codul  

de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia 

juridică actuală 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

230 1.6.2. Casă de tip 

familial 

Imobil – teren și construcții - situat administrativ în intravilanul loc. Blaj, 

str. Costache Negri, nr. 108, Judeţul Alba compus din:  

1. teren -   înscris în C.F. nr. 72174 Blaj, în suprafață de 1000 mp: 

2. construcție  Casă de tip familial înscrisă în CF 72174 – C1  suprafața 

construită la sol 249 mp compus din 4 dormitoare, 1 living, 1 sufragerie, 1 

bucătărie, 2 băi, 1 baie de serviciu, 1 hol, 1 cămară și 1 verandă. 

 

 

Vecinătăţi: 

La Nord - proprietate privată  

La Sud – stradă Costache Negri 

La Vest – proprietate privată 

La Est – proprietate privată 

2019  

 

39.841 

482.056 

Domeniul public 

al judeţului Alba 

cota de 1/1 

conform 

 HCJ Alba nr. 

239/2019 și a 

contractului de 

donație nr. 

…/2019 

 

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

   Preşedinte:                Secretar General:            Membri: 

   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN  

                 Marian Florin AITAI  

                 Ioan BODEA  

               Liliana NEGRUȚ 

 

   Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG 

                                                                     Andreea Maria BABIN 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la însuşirea Documentaţiilor cadastrale privind actualizare date imobile,  

având categoria de folosinţă drum, asupra unor imobile - poduri, în vederea înscrierii 

construcţiilor în cartea funciară acestea fiind situate pe drumul judeţean DJ 107I,  

pe raza administrativ teritorială a localităţilor Aiud, Ponor, Mogoş, Bucium,  

ca bunuri aparţinând domeniului public al Judeţului Alba 

 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 19 noiembrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea Documentaţiilor cadastrale privind 

actualizare date imobile, având categoria de folosinţă drum, asupra unor imobile - poduri, în 

vederea înscrierii construcţiilor în cartea funciară acestea fiind situate pe DJ 107I, pe raza 

administrativ teritorială a localităţilor Aiud, Ponor, Mogoş, Bucium, ca bunuri aparţinând 

domeniului public al judeţului Alba;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la însuşirea Documentaţiilor 

cadastrale privind actualizare date imobile, având categoria de folosinţă drum, asupra unor 

imobile - poduri, în vederea înscrierii construcţiilor în cartea funciară acestea fiind situate pe DJ 

107I, pe raza administrativ teritorială a localităţilor Aiud, Ponor, Mogoş, Bucium, ca bunuri 

aparţinând domeniului public al judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 24827/12 noiembrie 2019 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţiile cadastrale de actualizare date imobile, realizate de către S.C. Mercury 

Geosystems S.R.L. Petreşti, înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 17672/20 

august 2019. 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f,  art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 

287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

completările ulterioare; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind 

organizarea administrativă a teritoriului României; 

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

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

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

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

ulterioare; 

 - Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale privind actualizare date imobile 

realizate de S.C. Mercury Geosystems S.R.L. Petreşti,  având categoria de folosinţă drum, asupra 

unor imobile - poduri, în vederea înscrierii construcţiilor în cartea funciară acestea fiind situate pe 

DJ 107I, pe raza administrativ teritorială a localităţilor Aiud, Ponor, Mogoş, Bucium, ca bunuri 

aparţinând domeniului public al judeţului Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri, după cum urmează: 
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 Documentaţie cadastrală  - actualizare date imobil, situat în UAT Aiud, DJ 107I, judeţul 

Alba, identificat din punct de vedere juridic cu imobilul înscris în CF nr. 91845 Aiud, cu nr. cad. 

91845 „drum” în suprafaţă de 193112 mp., având ca proprietar UAT - Judeţul Alba, ca bun 

aparţinând domeniului public. Se propune actualizarea categoriei de folosinţă a imobilului şi 

anume: „drum” în suprafaţă de 142808 mp, „ape curgătoare” în suprafaţă de 123 mp, „drum” în 

suprafaţă de 12 mp, „ape curgătoare” în suprafaţă de 127 mp, „drum” în suprafaţă de 12 mp, „ape 

curgătoare” în suprafaţă de 130 mp, „drum” în suprafaţă de 49784 mp. Se propune înscrierea 

construcţiilor având următoarea descriere:  

C1 - CIE: Culee 1 pod rutier în suprafaţă de 406 mp, peste pârâul Aiudul de Sus la km 3+505; 

C2 - CIE: Pod rutier în suprafaţă de 132 mp, peste pârâul Aiudul de Sus la km 3+305; 

C3 - CIE: Pila 1 în suprafaţă de 12 mp, pod rutier peste pârâul Aiudul de Sus la km 3+505; 

C4 - CIE: Pod rutier în suprafaţă de 127 mp, peste pârâul Aiudul de Sus la km 3+305; 

C5 - CIE: Pila 2 în suprafaţă de 12 mp, pod rutier peste pârâul Aiudul de Sus la km 3+505; 

C6 - CIE: Pod rutier în suprafaţă de 130 mp, peste pârâul Aiudul de Sus la km 3+305; 

C7 - CIE: Culee 2 pod rutier în suprafaţă de 282 mp, peste pârâul Aiudul de Sus la km 3+305. 

Se propune repoziţionarea imobilului conform limitelor indicate de proprietar, suprafaţa 

imobilului modificându-se de la suprafaţa de 193112 mp, la suprafaţa de 193005 mp. 

 Documentaţie cadastrală  - actualizare date imobil, situat în UAT Ponor, DJ 107I, 

judeţul Alba, identificat din punct de vedere juridic cu imobilul înscris în CF nr. 70558 Ponor, cu 

nr. cad. 70558 „drum” în suprafaţă de 90664 mp., având ca proprietar UAT - Judeţul Alba, ca bun 

aparţinând domeniului public. Se propune actualizarea categoriei de folosinţă a imobilului si 

anume: „drum” în suprafaţă de 31667 mp, „ape curgătoare” în suprafaţă de 52 mp şi „drum” în 

suprafaţă de 58945 mp. Se propune înscrierea construcţiilor având următoarea descriere:  

C1 - CIE: Culee 1 în suprafaţă de 64 mp - pod rutier, peste pârâul Geogel la km 40+030; 

C2 - CIE: Pod rutier în suprafaţă de 51 mp, peste pârâul Geogel la km 40+030; 

C3 - CIE: Culee 2 în suprafaţă de 63 mp, pod rutier peste pârâul Geogel la km 40+030. 

 Documentaţie cadastrală  - actualizare date imobil, situat în UAT Mogoş, DJ 107I, 

judeţul Alba, identificat din punct de vedere juridic cu imobilul înscris în CF nr. 71014- Mogoş, 

cu nr. cad. 71014 „drum” în suprafaţă de 174099 mp., având ca proprietar UAT - Judeţul Alba, ca 

bun aparţinând domeniului public. Se propune actualizarea categoriei de folosinţă a imobilului si 

anume: „drum” în suprafaţă de 44662 mp, „ape curgătoare” în suprafaţă de 272 mp şi „drum” în 

suprafaţă de 112438 mp, „ape curgătoare” în suprafaţă de 53 mp şi „drum” în suprafaţă de 16595 

mp. Se propune înscrierea construcţiilor având următoarea descriere:  

C1 - CIE: Culee 1 în suprafaţă de 188 mp - pod rutier, peste pârâul Mogoş la km 57+420; 

C2 - CIE: Pod rutier în suprafaţă de 272 mp, peste pârâul Mogoş la km 57+720; 

C3 - CIE: Culee 2 în suprafaţă de 179 mp - pod rutier peste pârâul Mogoş la km 57+420; 

C4 - CIE: Culee 1 în suprafaţă de 192 mp - pod rutier peste pârâul Valea Runcului la km 

44+878; 

C5 - CIE: Pod rutier în suprafaţă de 50 mp, peste pârâul Valea Runcului la km 44+878; 

C6 - CIE: Culee 2 în suprafaţă de 193 mp - pod rutier peste pârâul Valea Runcului la km 

44+878; 

Se propune repoziţionarea imobilului conform limitelor indicate de proprietar, suprafaţa 

imobilului modificându-se de la suprafaţa de 174099 la suprafaţa de 174020 mp. 

 Documentaţie cadastrală  - actualizare date imobil, situat în UAT Bucium, DJ 107I, 

judeţul Alba, identificat din punct de vedere juridic cu imobilul înscris în CF nr. 71347- Bucium, 

cu nr. cad. 71347 „drum” în suprafaţă de 169638 mp., având ca proprietar UAT - Judeţul Alba, ca 

bun aparţinând domeniului public. Se propune actualizarea categoriei de folosinţă a imobilului si 

anume: „drum” în suprafaţă de 2675 mp, „ape curgătoare” în suprafaţă de 248 mp, „drum” în 

suprafaţă de 20258 mp, „ape curgătoare” în suprafaţă de 225 mp, „drum” în suprafaţă de 6381 

mp, „ape curgătoare” în suprafaţă de 116 mp, „drum” în suprafaţă de 23684 mp, „ape curgătoare” 

în suprafaţă de 110 mp, „drum” în suprafaţă de 44987 mp, „ape curgătoare” în suprafaţă de 111 

mp, „drum” în suprafaţă de 7070 mp, „ape curgătoare”  în suprafaţă de 89 mp, „drum” în 

suprafaţă de 44672 mp, „ape curgătoare” în suprafaţă de 257 mp, „drum” în suprafaţă de 18755 

mp. Se propune înscrierea construcţiilor având următoarea descriere:  

C1 - CIE: Culee 1 pod rutier în suprafaţă de 171 mp, peste părâul Abrud la km 78+155; 

C2 - CIE: Pod rutier în suprafaţă de 236 mp, peste pârâul Abrud la km 78+155; 
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C3 - CIE: Culee 2 pod rutier în suprafaţă de 169 mp, peste pârâul Abrud la km 78+155; 

C4 - CIE: Culee 1 pod rutier în suprafaţă de 43 mp, peste pr. Valea Abruzei la km 76+145; 

C5 - CIE: Pod rutier în suprafaţă de 224 mp, peste pârâul Valea Abruzei la km 76+145; 

C6 - CIE: Culee 2 pod rutier în suprafaţă de 37 mp, peste pr. Valea Abruzei la km 76+145; 

C7 - CIE: Culee 1 pod rutier în supraf. de 113 mp, peste pr. Valea Buciumanilor la km 

75+500; 

C8 - CIE: Pod rutier în suprafaţă de 110 mp, peste pârâul Valea Buciumanilor la km 75+500; 

C9 - CIE: Culee 2 pod rutier în supraf. de 96 mp, peste pr. Valea Buciumanilor la km 75+500; 

C10 - CIE: Culee 1 pod rutier în supraf. de 92 mp, peste pr. Valea Buciumanilor la km 

73+065; 

C11 - CIE: Pod rutier în suprafaţă de 110 mp, peste pârâul Valea Buciumanilor la km 73+065; 

C12 - CIE: Culee 2 pod rutier în supraf. de 90 mp, peste pr. Valea Buciumanilor la km 

70+115; 

C13 - CIE: Culee 1 pod rutier în suprafaţă de 264 mp, peste pârâul Valea Albă la km 68+440; 

C14 - CIE: Pod rutier în suprafaţă de 111 mp, peste pârâul Valea Albă la km 68+440; 

C15 - CIE: Culee 2 pod rutier în suprafaţă de 212 mp, peste pârâul Valea Albă la km 68+440; 

C16 - CIE: Culee 1 pod rutier în suprafaţă de 147 mp, peste pârâul Valea Albă la km 67+670; 

C17 - CIE: Pod rutier în suprafaţă de 89 mp, peste pârâul Valea Albă la km 67+670; 

C18 - CIE: Culee 2 pod rutier în suprafaţă de 154 mp, peste pârâul Valea Albă la km 67+670; 

C19 - CIE: Culee 1 pod rutier în suprafaţă de 24 mp, peste pârâul Valea Breaza la km 63+140; 

C20 - CIE: Pod rutier în suprafaţă de 257 mp, peste pârâul Valea Breaza la km 63+140; 

C21 - CIE: Culee 2 pod rutier în suprafaţă de 24 mp, peste pârâul Valea Breaza la km 63+140. 

Art. 2. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară Aiud/Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, înscrierea în 

Cartea Funciară a categoriei de folosinţă asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară Aiud/Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, înscrierea în 

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bunuri aparţinând 

domeniului public al judeţului, asupra imobilelor - construcţii identificate la art. 1 din prezenta 

hotărâre. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică 

şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi 

urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

Nr. 240 

Alba Iulia, 19 noiembrie 2019 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g şi  

art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 240/19 noiembrie 2019 este publicată și 

poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentație de avizare  

a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Modernizare drum județean  

DJ 142L: Ciumbrud - Sâncrai - Rădești - Leorinț - Meșcreac - Pețelca - Căpud - Zărieș - 

Gara Podu Mureș (DN 14 B)” și a indicatorilor tehnico-economici  

corespunzători tronsonului cuprins între km 16+850 – 21+222.24 

 

 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 19 noiembrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza 

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Modernizare drum județean 

DJ 142L: Ciumbrud - Sâncrai - Rădești - Leorinț - Meșcreac - Pețelca - Căpud - Zărieș - Gara 

Podu Mureș (DN 14B)” și a indicatorilor tehnico-economici corespunzători tronsonului cuprins 

între km 16+850 – 21+222.24  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul 

„Modernizare drum județean DJ 142L: Ciumbrud - Sâncrai - Rădești - Leorinț - Meșcreac - 

Pețelca - Căpud - Zărieș - Gara Podu Mureș (DN 14B)” și a indicatorilor tehnico-economici 

corespunzători tronsonului cuprins între km 16+850 – 21+222.24 

- raportul de specialitate nr. 24980/13 noiembrie 2019 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- avizul nr. 3 din 8 noiembrie 2019 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului 

Județean Alba avizează favorabil documentația tehnico-economică înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 17487 din 14 august 2019, nr. 18418 din 30 august 2019, nr. 

22772 din 21 octombrie 2019, nr. 23381 din 28 octombrie 2019. 

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

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

administrativ; 

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

- art. 20, art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi 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 și a 

normativelor specifice în vigoare. 

În temeiul  art. 182 şi 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 documentația tehnico-economică a investiției, faza Documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Modernizare drum județean DJ 142L: 

Ciumbrud - Sâncrai - Rădești - Leorinț - Meșcreac - Pețelca - Căpud - Zărieș - Gara Podu 

Mureș (DN 14 B)” și indicatorii tehnico-economici corespunzători tronsonului cuprins între km 

16+850 – 21+222.24, prevăzuți în anexă - parte integrantă a prezentei hotărâri.  
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Art. 2. Se aprobă valoarea investiției „Modernizare drum județean DJ 142L: 

Ciumbrud - Sâncrai - Rădești - Leorinț - Meșcreac - Pețelca - Căpud - Zărieș - Gara Podu 

Mureș (DN 14 B)”, corespunzătoare tronsonului cuprins între km 16+850 – 21+222.24   în 

valoare  de  8.030.164,66 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.510.255,12 lei, cu un total de 

9.540.419,78 lei (inclusiv TVA), din care C+M 7.404.863,33 lei, la care se adaugă TVA în 

valoare de 1.406.924,03 lei, cu un total de 8.811.787,36 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică 

și administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 241 

Alba Iulia, 19 noiembrie 2019 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. d şi  

art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 

  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 241/19 noiembrie 2019 
 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

„Modernizare drum județean DJ 142L: Ciumbrud - Sâncrai - Rădești - Leorinț  

- Meșcreac - Pețelca - Căpud - Zărieș - Gara Podu Mureș (DN 14 B)” corespunzători 

tronsonului cuprins între km 16+850 – 21+222,24  

  

 

 

Beneficiar: JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEȚEAN  ALBA 

Proiectant: S.C. E DESIGN OLIV S.R.L. 

 

1. Indicatori economici: 

- valoarea investiţiei corespunzătoare tronsonului cuprins între km 16+850 – 21+222.24 

de 8.030.164,66 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.510.255,12 lei, cu un total 

de 9.540.419,78 lei (inclusiv TVA): 

o din care C+M 7.404.863,33 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

1.406.924,03 lei, cu un total de 8.811.787,36 lei (inclusiv TVA). 

- durata de execuție estimată: 12 luni. 

 

2. Indicatori tehnici:  

- Categoria funcțională a drumului pe care se află podul: Drum județean; 

- Categoria de importanță: C-lucrări de importanță normală; 

- Clasa tehnică: V ; 

- Lungimea tronsonului de drum: 4.372 m 

- Lățimea părții carosabile: 5,50 m; 

- Lățime acostamente: 0,50 – 0,75 m; 

- Lungimea șanțurilor de pământ: 6.055,00 m 

- Lungimea șanțurilor de beton: 50,00 m 

- Lungime consolidări: 320,00 m 

- Structura rutieră adoptată: 

o Tronson de drum pietruit: 

 strat uzură BA16 de 4 cm 

 strat de binder BAD22,4 de 6cm 

 strat superior fundație din piatră spartă de 20cm 

 strat inferior fundație din balast de 20cm 

 strat de forma pietruire existentă de 15cm  

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                         SECRETAR  GENERAL, 

                      Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate  

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  

„Pod pe DJ 141C peste Valea Cenade km 2 + 600, județul Alba” 

 

 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 19 noiembrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de 

Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Pod pe DJ 141C peste Valea 

Cenade km 2 + 600, județul Alba” 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul „Pod pe DJ 141C peste Valea Cenade km 2 + 600, județul Alba” 

- raportul de specialitate nr. 24982/13 noiembrie 2019 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- avizul nr. 4 din 8 noiembrie 2019 prin care Comisia tehnico-economică a Consiliului 

Județean Alba avizează favorabil documentația tehnico-economică înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 23952 din 4 noiembrie 2019. 

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

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

administrativ; 

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

- art. 20, art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi 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 și a 

normativelor specifice în vigoare. 

În temeiul  art. 182 şi 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 documentația tehnico-economică a investiției, faza Studiu de fezabilitate 

pentru obiectivul „Pod pe DJ 141C peste Valea Cenade km 2 + 600, județul Alba” și 

indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexă - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiției „Pod pe DJ 141C peste Valea Cenade km 2 

+ 600, județul Alba”, în valoare  de  1.375.398,10 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

258.820,37 lei, cu un total de 1.634.218,47 lei (inclusiv TVA), din care C+M 1.198.692,11 lei, la 

care se adaugă TVA în valoare de 227.751,50 lei, cu un total de 1.426.443,61 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică 

http://www.cjalba.ro/
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și administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 242 

Alba Iulia, 19 noiembrie 2019 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. d şi  

art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 242/19 noiembrie 2019 
 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

„Pod pe DJ 141C peste Valea Cenade km 2 + 600, județul Alba” 

  

 

 

Beneficiar: UAT - JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEȚEAN  ALBA 

Proiectant: S.C. E DESIGN OLIV S.R.L. 

 

1. Indicatori economici: 

- valoarea totală a investiţiei 1.375.398,10 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

258.820,37 lei, cu un total de 1.634.218,47  lei (inclusiv TVA): 

o din care C+M 1.198.692,11 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

227.751,50 lei, cu un total de 1.426.443,61 lei (inclusiv TVA). 

- durata de execuție estimată: 12 luni. 

 

2. Indicatori tehnici:  

- Categoria funcțională a drumului pe care se află podul: Drum județean; 

- Categoria de importanță: C-lucrări de importanță normală; 

- Clasa de încărcare: E 

- Lungime totală pod: 17,30 m 

- Lungime suprastructură: 16,00 m 

- Număr deschideri: 1 

- Număr grinzi pe deschidere: 9 buc 

- Tip grinzi: prefabricate, precomprimate 

- Lățimea totală a podului: 10,50 m  

- Lățimea părții carosabile: 7,00 m; 

- Lungimea trotuarelor:1,00 m 

- Infrastructuri: beton armat, fundare directă 

- Racordări cu terasamentele: aripi din beton 

- Echipamente pod: parapet pietonal metalic, borduri de beton, dispozitive acoperire rosturi 

de dilatație 

-  Structura rutieră adoptată: 

o strat MAS16 de 4cm 

o strat  MAP16 de 4cm 

o strat șapă de protecție din beton C25/30 

o hidroizolație tip membrană din două straturi 

o 2 cm șapă suport hidroizolații din mortar de ciment 

 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                         SECRETAR  GENERAL, 

                      Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii  

al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 19 noiembrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Muzeului 

Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului 

de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 24862/12 noiembrie 2019 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 4404/11 noiembrie 2119 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 24744/11 noiembrie 2019. 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 

Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 13 alin. 2 și art. 25 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 182 şi art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba 

Iulia, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 149 din 28 iunie 2019  își 

încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și al Managerului Muzeului 

Naţional al Unirii Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. 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, Muzeului Naţional 

al Unirii Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Compartimentului dezvoltare 

promovare patrimonială și Managementul unităților de cultură şi Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

Nr. 243 

Alba Iulia, 19 noiembrie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin1 şi  art. 5 

lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea  Consiliului Județean Alba nr. 243/19 noiembrie 2019 

 

 

 

STAT DE FUNCȚII 

AL MUZEULUI NAȚIONAL AL UNIRII ALBA IULIA 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea funcţiei 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

 CONDUCERE   

1-2 Director general adjunct grad II S 2 

3 Contabil şef grad II S 1 

SECŢIA ARHEOLOGIE  

4 Şef secţie grad II S 1 

COMPARTIMENTUL ARHEOLOGIE - CERCETARE 

5 Cercetător ştiinţific I S 1 

6 Cercetător ştiinţific II S 1 

7-13 Arheolog gradul IA S 7 

14 Desenator artistic treapta IA M 1 

COMPARTIMENTUL CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ
 

15 Arheolog gradul IA S 1 

16-17 Arheolog gradul I S 2
 

18 Arheolog gradul II S 1
* 

19-20 Asistent de cercetare ştiinţifică S 2
** 

SECŢIA ISTORIE  

21 Şef secţie grad II S 1 

COMPARTIMENTUL MUZEOLOGIE 

22- 25 Muzeograf gradul IA S 4 

26 Muzeograf gradul I S 1 

27 Muzeograf gradul II S 1 

COMPARTIMENTUL BIBLIOTECĂ ŞI DOCUMENTARE 

28-29 Bibliotecar gradul IA S 2 

30 Arhivist gradul IA S 1 

SECŢIA MUSEIKON 

31 Şef secţie grad II S 1 

32 Muzeograf gradul IA S 1 

33 Conservator gradul II S 1 

34 Restaurator gradul IA S 1 

35 Restaurator gradul I S 1 

CENTRUL NAŢIONAL DE CONSERVARE – RESTAURARE CARTE VECHE 

36 Şef secţie grad II S 1 

COMPARTIMENTUL RESTAURARE CARTE 

37-38 Restaurator gradul IA S 2 

39-40 Restaurator treapta IA M 2 

COMPARTIMENTUL CERAMICĂ-METAL-TEXTILE 

41-43 Restaurator gradul IA S 3 

44 Restaurator gradul II S 1 

COMPARTIMENTUL RESTAURARE PIATRĂ 

45 Restaurator gradul I S 1 

COMPARTIMENTUL INVESTIGAŢII 

46 Chimist  S 1 

COMPARTIMENTUL CONSERVARE 

47-48 Conservator gradul IA S 2 
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* 
Postul de arheolog gradul II din cadrul compartimentului cercetare arheologică preventivă va 

fi ocupat pe perioadă determinată (pe perioada derulării contractelor). 
** 

Posturile de asistent de cercetare științifică – Arheolog vor fi ocupate pe perioada derulării 

proiectului RO-CHER „Proiect complex multidisciplinar pentru monitorizarea, conservarea, 

protecţia şi promovarea patrimoniului cultural românesc”, respectiv pe perioada 2019 - 2020 şi 

vor fi susţinute financiar din bugetul proiectului. 

 

 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                                    SECRETARUL  GENERAL, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU    

 

 

  

49 Conservator gradul I SSD 1 

SECŢIA RELAŢII PUBLICE ŞI MARKETING CULTURAL 

50 Şef secţie grad II S 1 

51 Traducător gradul I S 1 

52 Sociolog principal S 1 

53 Informatician gradul I SSD 1 

54 Analist (programator) ajutor IA M 1 

55 Muzeograf gradul I S 1 

56 Fotograf treapta IA M 1 

COMPARTIMENTUL GESTIUNE PATRIMONIU 

57-65 Supraveghetor muzeu ŞG/M 9 

66 Magaziner  M 1 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 

67 Administrator I M 1 

68 Şofer I M 1 

69 Referent treapta IA M 1 

70 Muncitor calificat I (Electrician) M 1 

71 Muncitor calificat I (Lăcătuş) M 1 

72 Muncitor calificat I ( Instalator) M 1 

73 Muncitor calificat II (Instalator ) Şc.prof. 1 

74 Curier  ŞG 1 

COMPARTIMENTUL PAZĂ 

75-79 Paznic  G/M 5 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR - CONTABILITATE 

80 Inspector de specialitate gradul IA S 2 

81-82 Inspector de specialitate gradul II S 1 

83 Referent treapta IA  M 1 

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE 

84 Inspector de specialitate gradul I S 1 

COMPARTIMENTUL JURIDIC ŞI RESURSE UMANE  

85 Consilier juridic gradul IA S 1 

86 Inspector de specialitate gradul IA S 1 

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 

87 Auditor gradul IA S 1 

 TOTAL  87 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind atestarea completării Inventarului bunurilor care aparţin  

domeniului public al Judeţului Alba 

 

 

    Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 19 noiembrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind atestarea completării Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind atestarea completării 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 24351/6 octombrie 2019 al Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare: 

- declaraţia secretarului general al judeţului Alba înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr.  24345/6  noiembrie 2019; 

- referatul nr. 24235 /5 noiembrie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului - Serviciul 

administrarea domeniului public și privat, informatică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul nr. 24239 din 5  noiembrie  2019 al Comisiei de inventariere a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;  

- referatul nr. 24261/R24061/DJAP/VI//A.12/6 noiembrie 2019 al Direcţiei juridică şi 

administraţie publică – Serviciul juridic contencios din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 110341/DPFBL – 51543/19.09.2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.  20621/26 

septembrie 2019; 

- adresa nr. 18016/6 noiembrie 2019 a UAT - Oraşul Ocna Mureş, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.  17137/12 august 2019; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 133/2015 privind declararea apartenenței 

spațiilor aferente etajului I al Clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A la 

domeniul public al județului Alba și constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 178/2017 cu privire la cuprinderea spațiilor 

aferente etajului I al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul 

Alba, în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba, în vederea 

amenajării unui centru multifuncțional de sănătate;  

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 191/2018 privind modificarea Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba,  prin renumerotarea unor poziţii care 

au completat acest inventar; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 111/2019 privind modificarea anexei 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 178/6 iunie 2017 cu privire la cuprinderea spaţiilor 

aferente etajului I al clădirii  situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul 

Alba, în Inventarul domeniului public al Județului Alba, în vederea amenajării unui centru 

multifuncțional de sănătate şi anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 191/28 iunie 2018 

privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba,  

prin renumerotarea unor poziţii care au completat acest inventar. 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 
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 - art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 289  coroborat cu pnct. 2 din anexa nr. 3  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

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

completările ulterioare; 

- art. 858 şi urm. din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se atestă apartenența la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba a bunului care face obiectul poziției cu nr. crt. 201, conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate publică în 

favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al judeţului Alba, prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică 

şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi 

urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

  

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 244 

Alba Iulia, 19 noiembrie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g şi  

art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 30 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                         Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 244/19 noiembrie 2019  

 

COMPLETĂRI 

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

Codul  

de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia 

juridică actuală 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

201. 1.6.2. Centrul 

multifuncţional de 

sănătate Ocna Mureş 

Imobil situat la etajul 1, apartamentul 4, înscris în C.F. nr. 76437-C1-U4 

Ocna Mureş, situat administrativ în oraşul Ocna Mureş, str. Axente Sever, 

nr. 43A, județul Alba compus din: 

- Apartament cu altă destinaţie decât locuinţă, compus din 29 de 

încăperi şi un balcon, nr. cadastral 76437-C1-U4, nr. topo. 2092/1/1/IV, 

având suprafaţa utilă de 593 mp, suprafaţă totală de 600 mp şi terenul 

aferent de 188 mp, cote părţi comune 22/135, respectiv cote teren 

27/162; 

      - Cota actuală de proprietate este de 1/1 în favoarea UAT - Judeţul 

Alba, ca bun aparţinând domeniului public Județului Alba; 

      -  Părţi comune: acoperiş, alte spaţii comune, casa ascensorului, casa 

scării, holuri, scara de acces, scări exterioare. 

2015 762.261,31 Domeniul public 

al judeţului 

Alba, potrivit  

H. C.L. Ocna 

Mureș nr. 

16/2015 și a 

H.C. J. Alba 

nr. 2/2015 

nr. 133 /2015     

nr. 178 /2017,  

nr. 191/2018 şi 

nr. 111/2019. 

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

   Preşedinte:     Secretar  general:      Membri: 

   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN  

                 Marian Florin AITAI  

                 Ioan BODEA  

               Liliana NEGRUȚ    

Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG 

                                                                      Andreea Maria BABIN                          
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea Regulamentului cu privire la primirea, înregistrarea,  

circulaţia, redactarea şi semnarea documentelor, aplicarea sigiliului/ştampilei,  

utilizarea parafelor, expedierea corespondenţei în cadrul structurilor  

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 

 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 23813/1 noiembrie 2019 întocmit de Direcția juridică și 

administraţie publică din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 183 din 27 

august 2019 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 178 alin. 1, art. 179 alin. 2 lit. b, art. 243 alin. 1 lit. a, art. 179 alin. 6 coroborat cu 

art. 134 alin. 5 şi art. 138 alin. 15 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea  imnului naţional 

şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice; 

- Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 554/2001 privind liberul acces la informații clasificate, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată; 

- Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,  cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de 

către autoritățile administrației publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1157/2001 pentru aprobarea normelor privind arborarea drapelului 

României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declarațiilor de avere și 

Registrului declarațiilor de interese; 

- H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul 

Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici 
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publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea 

adoptării/aprobării; 

- Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018 pentru 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;  

- Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente 

aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/2 mai 1996; 

- Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale 

nr. 16/1996 aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 137 din 27 septembrie 

2013. 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit 

următoarea 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

   

Art. 1. Aprob Regulamentul cu privire la primirea, înregistrarea, circulaţia, redactarea 

şi semnarea documentelor, aplicarea sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor, expedierea 

corespondenţei în cadrul structurilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, 

conform anexei - parte integrantă a prezentei dispoziții. 

Art. 2. Prevederile Regulamentului cu privire la primirea, înregistrarea, circulaţia, 

redactarea şi semnarea documentelor, aplicarea sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor, 

expedierea corespondenţei în cadrul structurilor aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba vor fi aduse la cunoştinţa personalului aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba prin grija Biroului resurse umane. 

Art. 3. Prevederile prezentei dispoziții și ale Regulamentului cu privire la primirea, 

înregistrarea, circulaţia, redactarea şi semnarea documentelor, aplicarea sigiliului/ştampilei, 

utilizarea parafelor, expedierea corespondenţei în cadrul structurilor aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba intră în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii. 

 Art. 4. Pe baza prevederilor cuprinse în Regulamentul cu privire la primirea, 

înregistrarea, circulaţia, redactarea şi semnarea documentelor, aplicarea sigiliului/ştampilei, 

utilizarea parafelor, expedierea corespondenţei în cadrul structurilor aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba vor fi actualizate/redactate proceduri operaționale în conformitate 

cu dispozițiile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018 pentru 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. 

 Art. 5. Regulamentul cu privire la primirea, înregistrarea, redactarea, semnarea, 

aplicarea sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor, expedierea corespondenţei, precum şi 

constituirea arhivei în cadrul structurilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 348 din 15 mai 2019, 

precum și alte prevederi contrare, își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a 

prezentei dispoziţii. 

 

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

internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, 

vicepreședinților Consiliului Județean Alba, administratorului public al Județului Alba, 

arhitectului șef al Județului Alba, funcţionarilor publici și personalului contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și administraţie publică, 

Direcției dezvoltare și bugete, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției amenajarea 

teritoriului și urbanism, Biroului audit public intern și Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                     Contrasemnează, 

         PREŞEDINTE             SECRETAR GENERAL, 

       Ion DUMITREL                     VASILE BUMBU 

                                                                                                
Nr. 558 

Alba Iulia,  1 noiembrie 2019      
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Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului  

Județean Alba nr. 558/1 noiembrie 2019 

        

 

R E G U L A M E N T 

cu privire la primirea, înregistrarea, circulaţia, redactarea 

 şi semnarea documentelor, aplicarea sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor,  

expedierea corespondenţei, precum şi constituirea arhivei  

în cadrul structurilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 

 

CAPITOLUL  I  

Dispoziţii generale 

 

   Art. 1. (1) Prezentul regulament stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile cu 

privire la  primirea, înregistrarea, circulația, redactarea şi semnarea documentelor, aplicarea 

sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor, expedierea corespondenţei, precum şi constituirea 

arhivei în cadrul structurilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

    (2) Regulamentul are drept scop: 

   a.) să sporească gradul de responsabilitate a angajaților din cadrul structurilor aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba față de fundamentarea actului decizional; 

   b.) să implice participarea activă a angajaților din cadrul structurilor aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba în procesul de luare a deciziilor administrative şi în 

procesul de elaborare a actelor administrative, precum și față de soluționarea, în concordanță cu 

prevederile legale în vigoare, a solicitărilor adresate Consiliului Județean Alba de către cetățeni; 

   c.) să sporească gradul de transparenţă la nivelul structurilor aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

Art. 2.  În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au următorul înțeles: 

a.) act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ adoptat/emis de 

Consiliul Județean Alba/președintele Consiliului Județean Alba, în regim de putere publică, în 

vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică 

sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative şi contractele încheiate de 

Consiliul Judeţean Alba care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate 

publică/privată a Judeţului Alba, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor 

publice, achiziţiile publice; 

b.) adeverință - documentul prin care se atestă un drept sau un fapt; 

c.) angajat - funcţionarul public sau personalul contractual care ocupă un post din statul 

de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, încadrat în conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ sau ale Legii nr. 53/2003 - Codul 

Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d.) arhivă - totalitatea documentelor, indiferent de forma, suportul şi metoda de 

inscripţionare, create şi deţinute de-a lungul timpului de către Consiliul Județean Alba în 

exerciţiul activităţii sale; 

e.) certificat - documentul prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt ori se 

atestă o anumită calitate în vederea valorificarii anumitor drepturi de către persoana care solicită 

eliberarea acestuia; 

f.) dispoziție a președintelui consiliului județean - actul administrativ emis de 

președintele Consiliului Județean Alba, în exercitarea atribuțiilor de serviciu și a prerogativelor 

stabilite de actele normative în vigoare; 

 g.) document - o informaţie înregistrată pe orice fel de suport, creată sau primită, păstrată  

sau arhivată de către Consiliul Județean Alba; 

h.) hotărâre a consiliului județean - actul administrativ de autoritate adoptat de Consiliul 

Județean Alba, în calitate de autoritate deliberativă; 

i.) informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din 

activităţile Consiliului Județean Alba/aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, 

indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei; 
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j.) informaţie cu privire la datele personale - orice informaţie privind o persoană fizică 

identificată sau identificabilă; 

 k.) minută - documentul scris în care se consemneazã în rezumat punctele de vedere 

exprimate de participanţi la o şedinţã publică sau la o dezbatere publică; 

l.) nomenclator arhivistic - instrumentul de lucru utilizat la constituirea unităţilor 

arhivistice pe structuri organizatorice, pe probleme şi termene de păstrare; 

m.) petiție - cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta 

electronică, pe care un cetățean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa Consiliului 

Județean Alba; 

n.) plângere prealabilă - cererea prin care se solicită Consiliului Judeţean Alba sau 

președintelui Consiliului Județean Alba reexaminarea unui act administrativ cu caracter 

individual sau normativ, în sensul revocării sau modificării acestuia; 

o.) registratura generală - registrul ca document de evidență primară imprimat pe hârtie, 

în care sunt înregistrare cronologic toate documentele cu caracter intern, documentele primite 

sau expediate prin corespondență; 

 p.) structură a aparatului de specialitate - direcţia, serviciul, biroul, compartimentul - ca 

părţi componente ale aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba aşa cum sunt 

reglementate prin Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al  

Consiliului Județean Alba.  

 Art. 3. Circulaţia documentelor în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba se face pe baza Condicii de predare-primire constituită la nivelul fiecărei structuri de 

specialitate, prin grija șefilor structurilor aparatului de specialitate, cărora le revine și obligația de 

a coordona și urmări rezolvarea lucrărilor repartizate în termenul prevăzut de conducerea 

Consiliului Județean Alba, sau în lipsa unui termen stabilit de conducere, în termenul prevăzut de 

actele normative în vigoare.  

Art. 4. Pentru documentele redactate în cazul proiectelor aflate în implementare finanţate 

din fonduri externe nerambursabile, modalităţile de redactare şi semnare precizate în ghidurile de 

finanţare şi procedurile operaţionale stabilite de finanţator au prioritate faţă de prevederile 

prezentului regulament. 

Art. 5. Dacă reglementările cuprinse în actele normative în vigoare sunt mai favorabile, 

mai eficiente sau suplimentare faţă de prevederile prezentului regulament, vor fi aplicate  

prevederile înscrise în actele normative respective. 

 

CAPITOLUL  II    

Primirea, înregistrarea, evidenţa documentelor şi evidenţa registrelor 

 

 Art. 6. (1) Documentele primite în corespondență, indiferent de modalitatea de recepție 

(direct, poșta, poșta militară, curier, fax, poșta electronică etc.), se înregistrează în registratura 

generală a Consiliului Judeţean Alba, cronologic, în ordinea primirii acestora. 

  (2) În registratura generală a Consiliului Judeţean Alba sunt înregistrate şi toate 

documentele cu caracter intern sau care urmează a fi expediate, redactate din oficiu sau drept 

răspuns la cereri, petiţii, solicitări, adrese, primite din partea unor persoane fizice sau juridice, 

instituţii sau autorităţi publice. 

  (3)  Înregistrarea documentelor în registratura generală se face prin utilizarea unui 

sistem informatic, iar evidenţa documentelor înregistrate se ţine în format scris, pe hârtie.  

  (4)  Ca urmare a utilizării Programului informatic INFOCET de înregistrare a 

documentelor, la începutul fiecărei zi lucrătoare va fi imprimată pe hârtie lista care cuprinde 

documentele înregistrate în ziua anterioară (în ziua de luni a săptămânii sau prima zi lucrătoare 

după zile declarate libere urmând a fi  imprimate liste şi pentru zilele de sâmbătă sau duminică 

ori zilele nelucrătoare - numai dacă în aceste zile au fost înregistrate documente).  

  (5)  Fac excepţie de la regula prevăzută la alin. 1 şi alin. 2, urmând a fi 

înregistrate numai în evidenţe separate:  

a.) hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean Alba; 

b.) dispoziţiile emise de preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

c.) proiectele de hotărâri inițiate în conformitate cu prevederile legale în vigoare care sunt 

propuse de inițiatori în vederea dezbaterii și aprobării acestora; 
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d.) documentele care au atribuit un nivel de clasificare; 

e.) corespondenţa care prezintă pe plic, ori în interiorul acesteia, una din menţiunile: 

secret de serviciu, secret, strict secret, strict secret de importanţă deosebită; 

f.) certificatele urbanism; 

g.) autorizaţiile de construire/desfiinţare; 

h.) declaraţiile de avere şi de interese pentru consilierii județeni, funcţionarii publici şi 

personalul contractual cu funcţii de conducere din cadrul aparatului de specialitate; 

i.) procesele verbale ale şedinţelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Alba; 

j.) documentele care se  înregistrează  separat în  registre, centralizatoare, condici, 

borderouri create ca instrumente de lucru stabilite de actele normative în vigoare. 

Art. 7. (1) Înregistrarea documentelor se efectuează pe ani calendaristici, începând cu 

data de l ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. 

  (2) Înregistrarea se face fără a fi păstrate rânduri sau spații libere. 

  (3) Documentele pentru care există stabilită o altă formă legală de evidență, se 

înregistrează și conform regulilor de ținere a evidențelor respective.    

Art. 8. (1) La înregistrarea în programul informatic  INFOCET  a documentelor vor fi 

completate următoarele rubrici:  

  * emitentul (proveniența) fără a fi făcute prescurtări; În cazul serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale 

organizate la nivel local se înscrie doar denumirea instituției la nivel local, fără a mai fi înscris 

ministerul/organul administrației publice centrale ; 

 * numele şi prenumele persoanelor fizice/ denumirea juridice /cod unic de 

înregistrare – în cazul persoanelor juridice;  

*  numărul şi data documentului extern, conform înregistrării efectuate de 

emitent; 

* adresa emitentului: județ, localitate, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, 

cod poștal, sectorul – în cazul municipiului București);  

*  numărul de telefon/fax al emitentului;  

*  tipul documentului;  

 * numărul filelor documentului (cu excepția documentațiilor tehnice/ proiectelor 

tehnice care se prezintă coletate însoțite de adrese de înaintare și opisuri conținând cuprinsul 

documentațiilor) 

  * cuprinsul/conţinutul documentului în rezumat; * numărul anexelor; * numărul 

filelor anexelor; * numărul de înregistrare al documentului la care se conexează – dacă este 

cazul; 

  * observații.  

 * în cazul în care documentul supus înregistrării nu conține date aferente pentru 

toate rubricile menționate mai sus, rubricile respective rămân necompletate. Plicul 

corespondenței, acolo unde există, nu va fi luat în calcul la numărul total al filelor. 

* La rubrica conex se înscrie numărul documentului care se referă la aceeaşi 

problemă conexat la primul document înregistrat; 

    (2) După completarea tuturor rubricilor/câmpurilor, programul informatic  

INFOCET  generează din oficiu numărul de înregistrare și data înregistrării. 

     (3) În cazul în care documentul supus înregistrării nu conține toate datele la 

care s-a făcut trimitere în alin. 1 (de exemplu cod unic de înregistrare – în cazul persoanelor 

juridice și numărul de telefon/fax al emitentului), rubricile respective vor rămâne necompletate. 

     (4) La rubrica emitentul (proveniența) nu vor fi făcute prescurtări. În cazul 

serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei 

publice centrale organizate la nivel local va fi înscrisă doar denumirea instituției la nivel local, 

fără a mai fi înscris ministerul/organul administrației publice centrale 

     (5) În scopul evitării unei duble înregistrări a unui document, angajatul care are 

atribuții de efectuare a operațiunilor de înregistrare a documentelor în registratura generală 

verifică în prealabil în sistemul electronic de evidență INFOCET dacă documentul supus 

înregistrării a mai fost înregistrat anterior.  
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                (6) În cazul în care unele documente sunt predate direct sau prin curier în 

vederea înregistrării în registratura generală a Consiliului Judeţean Alba, angajatul care 

efectuează operațiunea de înregistrare în registratura generală are obligația ca, după înregistrarea 

documentelor, să informeze persoana care i-a predat documentul cu privire la numărul de 

înregistrare acordat documentului respectiv. 

     (7) Angajatul care are atribuții de efectuare a operațiunilor de înregistrare a 

documentelor în registratura generală va semna pentru primirea documentelor externe în 

conformitate cu solicitările persoanei care predă documentul (curier poştal, agent procedural 

etc.), pe documentele specifice şi, dacă se cere aplicarea parafei, va aplica parafa cu menţiunea 

„CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA - ALBA IULIA - Cod poștal 510118, Piața I.I.C.Brătianu, nr. 

1.”. 

     (8) Angajatul care are atribuții de efectuare a operațiunilor de înregistrare a 

documentelor în registratura generală, pentru valabilitatea înregistrării, aplică faptic în colţul din 

dreapta sus al documentelor primite parafa de înregistrare, cu menţiunea „JUDEŢUL ALBA - 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA - Intrat nr. ............ – anul ...... luna ..... ziua ..... .”, pe fiecare 

document primit, completează numărul de înregistrare generat de programul informatic 

INFOCET, data înregistrării (ziua, luna, anul) şi se semnează.  În cazul în care corespondenţa se 

compune din mai multe file, parafa se aplică doar pe prima filă, urmând să fie efectuată 

mențiunea numărului de file, în partea dreaptă a parafei .      

 Art. 9.  (1) Documentele pot fi depuse la registratura generală personal, prin poştă, prin 

curier, fax sau e-mail, în timpul programului de lucru, şi vor fi preluate urmând a proceda la 

înregistrarea acestora, de către angajatul care are atribuţii privind înregistrarea documentelor în 

registratura generală. 

  (2) Documentele primite prin poşta militară (cu excepția documentelor clasificate) 

vor fi preluate de angajatul care efectuează lucrările de secretariat la Cabinetul Preşedintelui 

Consiliului Județean Alba. Acesta va proceda la înregistrarea documentelor primite prin poşta 

militară în „Registrul privind corespondenţa expediată/intrată prin Poşta Militară”, iar ulterior va 

efectua operațiunea de înregistrare și în registratura generală. 

  (3) Când documentele înregistrate au atașate anexe, hărți, reviste, cărți, alte 

mijloace de stocare a documentelor (dischete, CD, DVD, etc.) se face mențiune despre existența 

acestora, în partea dreaptă a parafei care conține numărul de înregistrare și data documentului. 

  (4) Dacă lipsesc anexe care sunt menţionate în documentul înregistrat, angajatul 

cu atribuţii privind înregistrarea documentelor în registratura generală și care l-a primit, face 

menţiune despre acest lucru, în caz contrar fiind răspunzător de pierderea lor. 

          (5) În situația în care se constată ca fost deschis din eroare un document din 

corespondenţă, care nu este adresat Consiliului Județean Alba, ci unei alte autorități/instituții, 

acest document se înregistrează şi se transmite, de îndată, cu adresă de înaintare 

autorității/instituției căreia i-a fost adresat sau căreia îi revine competența de soluționare, urmând 

a fi comunicat emitentului răspuns scris despre acest fapt. 

  (6) În cazul în care într-un document nu este menţionată adresa emitentului sau 

datele de identificare ale acestuia, se păstrează plicul, care va fi anexat documentului, indiferent 

dacă plicul conţine sau nu adresa ori datele de identificare ale emitentului. 

 Art. 10. (1) În situația prevăzută la art. 6 alin. 4 din prezentul Regulament, după ultima 

poziție (ultimul număr de înregistrare) se va înscrie citeț numele și prenumele persoanei care a 

efectuat imprimarea Registrului general de intrare-ieşire corespondenţă aferent zilei (după caz 

zilelor) anterioare și va semna.  

   (2) Documentele repartizate unei structuri funcționale din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba vor fi evidenţiate, cronologic, în ordinea primirii sau 

expedierii lor, în Registre de intrare corespondenţă, conduse şi păstrate de fiecare direcţie, 

serviciu, birou din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. În cazul 

direcțiilor care au în subordine servicii și birouri va fi condus și păstrat un singur Registru de 

intrare corespondență care va fi utilizat și pentru serviciile și birourile subordonate. 

   (3) La sfârşitul fiecărui an calendaristic, după ultima operațiune de înregistrare va 

fi încheiat un Proces verbal de închidere a registrului care va conține data încheierii, numărul de 

poziții înregistrate în cursul anului, semnătura angajatului care are atribuții privind completarea 

registrului și semnătura șefului ierarhic superior. 
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 Art. 11. (1) Documentele înregistrate din oficiu şi cele întocmite pentru uz intern se 

înregistrează identic documentelor intrate, urmând să fie completate doar coloanele adecvate în 

registratura generală.  

    (2) În cazul documentelor care urmează a fi expediate ca răspuns, acestea vor 

primi număr de înregistrare nou, urmând ca în registratura generală la rubrica „Conex cu” și în 

conținutul acestora să fie făcută trimitere la numărul de înregistrare din registratura generală a 

Consiliului Județean Alba, al documentului la care se răspunde. 

     (3)  Numărul de înregistrare care va fi înscris pe documentele înregistrate din 

oficiu, documentele întocmite pentru uz intern și documentele care urmează a fi expediate ca 

răspuns, va fi compus din: 

  numărul generat de Programul informatic INFOCET; 

  mențiunea R însoțită de numărul generat la înregistrarea documentului la care se 

întocmeşte răspunsul (numai în cazul documentelor care fac obiectul alin. 2); 

  indicativul structurii din cadrul aparatului de specialitate care a înregistrat documentul 

- compus din majusculele care intră în denumirea structurii (AP - Administrator public; CP - 

Cabinetul președintelui; BRU - Biroul resurse umane; BAP - Biroul audit public intern; SG - 

secretarul general al județului; SA - Serviciul administrativ; DJAP - Direcția juridică și 

administrație publică; DDB - Direcția dezvoltare și bugete; DGP - Direcția gestionarea 

patrimoniului; DATU - Direcția amenajarea teritoriului și urbanism; etc. Serviciile și birourile 

din subordinea unei direcții vor folosi indicativul direcției. 

  indicativul din Nomenclatorul arhivistic în vigoare la data întocmirii documentului, 

care reprezintă unitatea arhivistică în care va fi arhivat documentul; 

  data documentului generată de Programul informatic INFOCET în formatul zi, luna, 

an. 

 Exemple: 23813/DJAP/VI.A.11/15 mai 2019 - document din oficiu sau pentru uz intern 

       9132/R8462/BRU/III.23/8 mai 2019 - document răspuns la o solicitare 

          (4) Pentru documentele la care se face trimitere în alin. 3 numărul de 

înregistrare va fi înscris după antet, la început de rând de la stânga la dreapta.  

Art. 12. (1) În funcţie de specificul activităţilor din sfera de competenţă a structurilor 

funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, angajații desemnați 

ţin evidenţe şi conduc registrele şi programele prevăzute de actele normative în domeniu, 

urmând ca acestea să fie constituite, înregistrate, păstrate şi arhivate, după caz, conform 

Nomenclatorului arhivistic confirmat de şeful Serviciului Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale 

şi aprobat prin dispoziţie, de preşedintele Consiliului Judeţean Alba. 

   (2) Fiecare registru va fi înregistrat la începutul fiecărui an calendaristic în unul 

din Registrele speciale de evidență a registrelor și condicilor, separat, pe categorii: neclasificate 

și clasificate. Cele două registre vor fi gestionate de un angajat din cadrul Compartimentului 

control intern managerial.  

  Art. 13. La nivelul structurilor funcționale ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba vor fi constituite următoarele tipuri de registre: 

 a.) Registru de evidență a registrelor și condicilor care conțin informații clasificate; 

 b.) Registru de evidență a registrelor și condicilor care conțin informații neclasificate; 

 c.) Registru privind evidenţa şi numerotarea documentelor de intrare-ieșire în Consiliul 

Județean Alba (registratura generală); 

d.) Registru privind evidenţa şi numerotarea hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean 

Alba; 

e.) Registru privind evidenţa şi numerotarea dispoziţiilor emise de preşedintele 

Consiliului Judeţean Alba; 

 f.) Registru privind evidenţa şi numerotarea proiectelor de hotărâri iniţiate de președintele 

și vicepreședinții consiliului județean, de consilierii județeni, precum și de către cetățeni, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 g.) Registru de evidență a informațiilor clasificate secret de serviciu; 

 h.) Registru de evidență a informațiilor clasificate secret și strict secret; 

 i.) Registru de evidență a informațiilor clasificate strict secret de importanță deosebită; 

 j.) Condica de predare-primire a informațiilor clasificate;  

 k.) Registru de evidență a informațiilor clasificate multiplicate; 
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 l.) Registru privind înregistrarea și evidența auorizațiilor/certificatelor de acces la 

informații clasificate secret de serviciu; 

 m.) Registru intrări – ieşiri de corespondenţă Structura de securitate din cadrul aparatului 

de specialitate; 

n.) Registrul privind evidența sigiliilor, ştampilelor și  parafelor utilizate de personalul 

din cadrul aparatului de specialitate; 

 o.) Registru privind evidenţa petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Alba; 

 p.) Registru pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile 

de interes public; 

  q.) Registru privind înregistrarea declaraţiilor de avere depuse de consilierii județeni; 

 r.) Registru privind înregistrarea declaraţiilor de interese depuse de consilierii județeni; 

 s.) Registru privind înregistrarea declaraţiilor de avere depuse de funcţionarii publici şi 

personalul contractual cu funcţii de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

 ș.) Registru declaraţiilor de interese depuse de funcţionarii publici şi personalul 

contractual cu funcţii de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba; 

 t.) Programul REVISAL privind evidenţa on - line a salariaţilor încadraţi cu contract 

individual de muncă și funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

 ț.) Registru de evidenţa a certificatelor de urbanism emise de Președintele Consiliului 

Județean Alba; 

 u.) Registru de evidenţa a autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise de Președintele 

Consiliului Județean Alba; 

 v.) Registrul conţinând evidenţa şi numerotarea avizelor emise de comisia privind 

structurile de vânzare cu suprafaţă mare; 

w.) Registru unic procese verbale a ședințelor comisiilor de cercetare prealabilă în 

vederea declarării utilității publice; 

x.) Registru operațiuni și documente privind cercetarea prealabilă în vederea declarării 

utilității publice; 

 y.) Registru de evidenţă a datoriei publice locale a UAT - Județul Alba; 

 z.) Subregistrul datoriei publice locale garantate; 

 aa.) Registru privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv; 

bb.) Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul activităţilor de protocol în 

exercitarea mandatului sau a funcţiei; 

cc.) Registru de evidenţă privind avizele juridice scrise, datate şi numerotate; 

 dd.) Registru de evidenţă privind evidența litigiilor aflate pe rolul instanțelor 

judecătorești/parchetelor în care Consiliul Judeţean Alba/Judeţul Alba/Preşedintele Consiliului 

Judeţean Alba au calitatea de parte;  

 ee.) Registru special privind evidența cererilor adresate Consiliului Judeţean Alba 

înregistrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995 referitoare la reglementarea 

situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia locuinţe, trecute în proprietatea statului; 

 ff.) Registru special privind evidenţa notificărilor adresate Consiliului Judeţean Alba 

înregistrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001; 

 gg.) Registru privind evidenţa intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice; 

 hh.) Registru privind evidența documentelor consultate din arhiva Consiliului Județean 

Alba; 

 ii.) Registru de depozit privind scoaterea documentelor din depozitul de arhivă pentru 

cercetare; 

 jj.) Monitorul Oficial al Judeţului Alba care conține actele administrative publicate în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba (hotărâri, dispoziţii, rapoarte de activitate, etc); 

 kk.) Alte registre, subregistre,  programe, etc 

 Art. 14. În funcţie de atribuţiile specifice structurilor din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Alba, persoanele desemnate ţin suplimentar reglementărilor art. 12, 

evidenţe şi conduc registre, centralizatoare, condici, borderouri create ca instrumente de lucru 

care vor  fi constituite, înregistrate, păstrate şi arhivate, după caz, astfel:  



 
159 

 a.) Registru privind corespondenţa expediată/intrată prin poşta militară; 

 b.) Borderou poştă militară; 

 c.) Registru privind evidenţa persoanelor desemnate să exercite un mandat de 

reprezentare în numele Consiliului Judeţean Alba sau al preşedintelui Consiliului Judeţean Alba; 

 d.) Registrul de evidenţă  a proiectelor de hotarâri de Guvern 

e.) Registru privind evidența proceselor verbale ale şedinţelor comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Judeţean Alba; 

f.) Centralizator privind evidenţa comunicării hotărârilor Consiliului Judeţean Alba; 

g.) Registru privind evidența audiențelor acordate de conducerea Consiliului Județean 

Alba; 

 h.) Registru de evidenţă a ordinelor de deplasare ale consilierilor judeţeni; 

i.) Registru privind evidenţa și numerotarea hotărârilor adoptate de Autoritatea Teritorială 

de Ordine Publică Alba; 

 j.) Registru privind corespondenţa purtată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

Alba;   

 k.) Registru de evidenţă a ordinelor de deplasare privind deplasările interne ale 

personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean şi a managerilor instituţiilor 

publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

 l.) Registru de evidenţă a ordinelor de deplasare privind deplasările conducerii Consiliului 

Judeţean Alba; 

  m.) Registrul de evidenţă a notelor de comandă, publicitate, presă scrisă şi on-line; 

 n.) Borderouri în care se evidenţiază corespondenţa expediată prin poştă; 

 o.) Condica „Curier local” în care se evidenţiază corespondenţa expediată în municipiul 

Alba Iulia prin curier local;  

  p.) Registru privind evidența şi numerotarea avizelor emise de arhitectul şef şi 

fundamentate de către Comisia tehnică judeţeană de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări 

publice.  Avizele vor purta pe lângă numărul corespunzător din Registru avize şi numărul de 

înregistrare a solicitării avizului din Registratura generală; 

 q.) Registru privind evidența prelungirii perioadei stabilite prin certificatele de urbanism 

emise de Președintele Consiliului Județean Alba 

 r.) Registru privind evidența prelungirii perioadei stabilite prin autorizaţia de 

construire/desfiinţare  emise de Președintele Consiliului Județean Alba 

 s.) Registru privind evidența contravenţiilor constatate care asigură evidenţa şi 

numerotarea proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii. Procesele verbale vor purta pe lângă numărul corespunzător 

din Registru contravenţii şi numărul de înregistrare din Registratura generală; 

 ș.) Registru de evidenţă avize pentru eliberare certificate de urbanism care asigură 

evidenţa şi numerotarea acestora. Avizele vor purta pe lângă numărul corespunzător din Registru 

şi numărul de înregistrare a solicitării avizului din Registratura generală; 

 t.) Registru de evidenţă avize pentru eliberare autorizaţie de construire/desfiinţare care 

asigură evidenţa şi numerotarea acestora. Avizele vor purta pe lângă numărul corespunzător din 

Registru şi numărul de înregistrare a solicitării avizului din Registratura generală; 

 ț.) Registru emitere certificate de atestare a edificării construcțiilor; 

 u.) Registru corespondenţă internă intrare - ieşire Direcţia amenajarea teritoriului și 

urbanism; 

 v.) Registru de evidenţă a avizelor de oportunitate care asigură evidenţa şi numerotarea 

avizelor de oportunitate întocmite de structura de specialitate a consiliului judeţean în vederea 

elaborării planurilor urbanistice zonale. Avizele vor purta pe lângă numărul corespunzător din 

Registru şi numărul de înregistrare a solicitării avizului din Registratura generală; 

w.) Registrul unic al avizelor eliberate de Comisia de avizare a documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrăririlor de intervenţii la construcţii 

existente, aflate în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Alba sau a preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba 

 x.) Registrul unic al acordurilor de principiu și autorizațiilor de amplasare și acces a 

obiectivelor din zona drumurilor județene 

y.) Registru unic al autorizațiilor speciale de transport 



 
160 

z) Registru unic al proceselor verbale de constatare a contravențiilor pentru depăşirea 

masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime 

admise 

 aa.) Registru de evidenţă a proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a 

contravenţiilor nr. 1 şi 2 privind transportul public judeţean de persone pentru curse regulate; 

 bb.) Registru de evidenţă a licenţelor de traseu pentru Serviciul de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale care asigură înregistrarea, numerotarea şi 

evidenţa unică a licenţelor separat de Registratura generală; 

 cc.) Registru pentru evidenţa dosarelor de executare silită; 

 dd.) Registru de evidenţă note contabile de corecţie CAB 

 ee.) Registrul de evidenţă al fiselor de post 

 ff.) Registrul de evidenţă al rapoartelor de evaluare 

 gg.) Registru de evidență a termenelor de judecată stabilite de instanțele 

judecătorești/parchetele de pe lângă instanțele judecătorești, în care autoritățile administrației 

publice județene au calitatea de parte; 

hh.) Registru de evidență privind intrări, ieşiri de corespondenţă juridică, numerotate şi 

datate; 

 ii.) Registru de evidenţă CEC-uri; 

 jj.) Registrele de evidenţă a ordinelor de plată în care numerele de înregistrare se vor 

aloca cronologic începând cu nr. 1 în fiecare an calendaristic şi care vor fi conduse separat,  după 

cum urmează: 

 ► 1- 5000 – Compartiment contabilitate-financiar; 

 ► 5001- 8000 –  Serviciul  buget, venituri; 

 ► 8001-10 000 – Compartiment contabilitate-financiar  pentru plata cheltuielilor de 

personal  

 ► începând 10 001, din 1000 în 1000 pentru fiecare proiect finanţat din fonduri externe 

ori alte structuri, în ordinea aprobării implementării sau, după caz, a înfiinţării acestora (de ex. 10 

001, 11 001, 12 001, 13 001, etc); 

 kk.) Registre de evidenţă a „Propunerilor de angajament/angajamentelor 

bugetare/ordonanţărilor bugetare” în care numerele de înregistrare se vor aloca cronologic 

începând cu nr. 1 în fiecare an calendaristic şi care vor fi conduse separat, după cum urmează: 

 ► 1 – 1000 -  Direcţia dezvoltare şi bugete; 

 ► 1001 – 1800 - Direcţia gestionarea patrimoniului; 

 ► 1801 – 2100  -  Compartimentul administrație publică; 

 ► 2101 – 2200  -  Compartimentul Registratură, arhivă, Monitorul Oficial; 

 ► 2201 – 2300  -  Compartimentul Autoritatea judeţeană de transport; 

 ► 2301 – 2400  -  Compartimentul Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ 

special; 

 ► 2401 – 2500  -  Compartimentul Sistem de control intern managerial; 

 ► 2501 – 3000  -  Serviciul administrativ; 

 ► 3001 – 3200 - Compartimentul relații internaționale, diaspora, relaţii publice şi 

comunicare; 

 ► 3201 – 3300 – Biroul turism; 

 ► 3301 – 3400 – Serviciul Mediu; 

 ► 3401 – 3500 – Compartimentul Arii protejate; 

 ► 3501 – 4000 – Serviciul Investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi 

managementul unităţilor de cultură; 

 ► 4001 – 4500 - Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism; 

 ► 4501 – 5000 – Serviciul juridic – contencios; 

 ► 5001 – 7000 - Biroul resurse umane; 

 ► începând  cu 7001, din 500 în 500 pentru fiecare proiect finanţat din fonduri externe 

ori alte structuri, în ordinea aprobării implementării sau, după caz, a înfiinţării acestora (de ex. 

7001, 7501, 8001, 8501, etc); 

 ll.) Registrul de evidenţă a Dispoziţiilor de plată/încasare către casierie în care numerele 

de înregistrare se vor aloca cronologic începând cu nr. 1 în fiecare an calendaristic şi care vor fi 

conduse separat,  după cum urmează: 
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 ► 1 -1000 – Casierie; 

 ► începând  cu 1001, din 500 în 500 pentru fiecare proiect finanţat din fonduri externe în 

ordinea aprobării implementării; 

 mm.) Registru intrări - ieşiri de corespondenţă Proiect Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Alba; 

 nn.) Registru condică de predare primire chei camera 22 B; 

 oo.) Condică de predare-primire a cheilor de acces în MLS al SIOCWEB camera 22C 

 pp.) Registru de evidenţă a suporţilor de memorie SIC USS; 

 qq.) Registru de evidenţă suporţi mobili; 

 rr.) Registru de evidenţă a copiilor de siguranţă din cadrul SIC USS; 

 ss.) Registru de intervenţii hardware şi software SIC USS; 

 șș.) Registru pentru vizitatorii care au primit aprobare de acces în MLS al SIC SIOCWEB 

din cadrul Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba; 

 tt.) Registru de intervenţii hardware şi software/evenimente pentru componenta distanta a 

SIC SIOCWEB din cadrul Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba; 

 țț.) Registru pentru vizitatorii care au primit aprobare de acces în MLS al SIC USS cadrul 

Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba; 

 uu.) Registru privind evidenţa legitimaţiilor de serviciu şi legitimaţiilor de control 

eliberate pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 vv.) Registru ordine de serviciu; 

 ww.) Registru pentru învoiri; 

 xx.) Registru privind activitatea comisiei de disciplină din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului judeţean Alba; 

 yy.) Registru privind activitatea comisiei paritare din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului judeţean Alba;  

 zz.) Registre specific Biroului resurse umane:  

(1) Registru privind comunicarea actelor administrative de numire în funcţia publică, 

modificare, suspendare şi încetare a raportului de serviciu; 

(2) Registru privind evidenţa legitimaţiilor angajaţilor din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

aaa.) Registru reprezentaţilor UAT-Judeţul Alba în cadrul instituţiilor/societăţilor 

comerciale subordornate; 

bbb.) Alte registre, centralizatoare, condici, borderouri, etc. 

 Art. 15. Registrele enumerate la art. 13 şi art. 14 vor fi inventariate anual și gestionate în 

mod corespunzător în vederea evitării deteriorării, pierderii, furtului sau distrugerii acestora. 

 

CAPITOLUL III   

Circulaţia documentelor și repartizarea acestora  

 

 Art. 16. (1) Documentele primite prin corespondenţă și înregistrate, se transmit zilnic 

preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, la orele 9
00

, 11
00

,13
00

,15
00

 și 16
00

 (sau unuia din 

vicepreședinți în cazul absenței președintelui din sediul Consiliului Județean Alba), care aplică 

rezoluţia privind repartizarea fiecărui document în vederea soluționării, în conformitate cu 

atribuțiile stabilite în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba și 

cu prevederile legale în vigoare. 

          (2) Ulterior, documentele vor fi transmise secretarului general al judeţului 

pentru luarea la cunoştinţă. Rezoluţia privind repartizarea fiecărui document în vederea 

soluționării se înregistrează de către angajatul care efectuează lucrările de secretariat la Cabinetul 

Preşedintelui în Condica de predare-primire și în sistemul informatic de gestionare a 

documentelor. 

         (3) În situația în care obiectul unui document intră în domeniul de activitate a 

două sau mai multe compartimente, se vor face copii ale documentelor, care vor fi comunicate, 

pe bază de semnătură structurilor din cadrul aparatului de specialitate/angajaților, cărora le-au 

fost repartizate. 

        (4) Deschiderea corespondenţei şi eventual repartizarea documentelor 

adresate preşedintelui, vicepreşedinţilor, administratorului public, secretarului general al 
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judeţului, arhitectului şef ori directorilor executivi cu menţiunea „Strict personal”, „Personal”, 

„Strict confidenţial” sau „Confidenţial” se face de către persoana căreia i-a fost adresată. În 

aceste cazuri, angajatul cu atribuţii privind înregistrarea documentelor în registratura generală va 

efectua operațiunile necesare în sistemul informatic de gestiune a documentelor și va aplica 

parafa cu numărul de înregistrare pe document numai după restituirea plicului care conține un 

document supus înregistrării. 

        (5) Documentele care conţin rezoluţia aplicată va fi distribuită către arhitectul 

şef/direcţiile de specialitate/serviciile/birourile/compartimentele de specialitate pe baza Condicii 

de predare-primire a documentelor. 

       (6) Documentele întocmite pentru uz intern se distribuie destinatarilor de către 

cel care a întocmit documentul, pe bază de semnătură.                  

                     (7) Documentele a căror soluționare necesită consultarea și punctul de vedere 

al mai multor compartimente vor fi soluţionate prin colaborare între angajațiiacestora, urmând să 

fie întocmit un singur răspuns. 

 Art. 17. (1) Corespondenţa adresată comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Alba este gestionată prin intermediul Compartimentului administraţie publică din cadrul 

Direcţiei juridică şi administraţie publică, aceasta urmând să fie depusă în mapele destinatarilor. 

                   (2) Plicurile adresate consilierilor judeţeni vor fi depuse, de asemenea, în 

mapele acestora, fără a fi deschise. Dacă scrisorile primite în acest mod de către consilierii 

judeţeni privesc probleme de interes public, vor fi prezentate de către consilierii județeni, pentru 

înregistrare, angajaților Compartimentului administraţie publică din cadrul Direcţiei juridică şi 

administraţie publică, după care se va proceda ca şi în cazul altor categorii de corespondenţă. 

 Art. 18. (1) Înregistrarea scrisorilor de înaintare a dosarelor pentru achiziţii publice se 

efectuează la registratura generală în prezenţa unei persoane care face parte din comisia de 

evaluare a ofertelor. Atât persoana ofertantă, cât şi reprezentantul Consiliului Judeţean Alba vor 

semna pentru a certifica ora înregistrării scrisorii de înaintare.      

   (2) Înregistrarea cererilor privind emiterea certificatelor de urbanism ori a 

autorizaţiilor de construire/desfiinţare a construcţiilor precum și consemnarea numărului de file  / 

sau a dosarelor opisate cuprinzând documentatia aferenta, se efectuează după o verificare 

prealabilă sumară a documentelor anexate de către un funcţionar public din cadrul Direcţiei 

amenajarea teritoriului şi urbanism. 

  (3) Înregistrarea cererilor privind emiterea avizelor de principiu și/sau a 

autorizaţiilor de amplasare și acces  la drumurile judeţene, precum și  consemnarea numărului de 

file  cuprinzând documentaţia aferentă acestora se efectuează după o verificare prealabilă sumară 

a documentelor anexate de către un funcţionar public din cadrul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului. 

Art. 19. (1) Angajatul care primește documentele este obligat să verifice, înainte de a 

semna, exactitatea numerelor de înregistrare ale documentelor şi anexelor ce le însoţesc. 

                (2) Angajatul care primeşte spre soluţionare documente are obligaţia să 

urmărească rezolvarea în termen a acestora, expedierea, efectuarea operațiunilor necesare în 

sistemul informatic de evidență a documentelor, clasarea şi păstrarea, până la predarea lor la 

arhivă. 

 Art. 20. (1) Documentele distribuite eronat vor fi redistribuite prin intermediul 

secretariatelor direcţiilor de specialitate, pe baza Condicii de predare primire a documentelor 

urmând a fi operate modificările corespunzătoare în registratura generală și în sistemul 

informatic de gestiune a documentelor INFOCET. 

        (2) În cazul pierderii unui document, persoana vinovată va informa șeful 

ierarhic și va lua măsurile necesare pentru reconstituirea lui. Documentul reconstituit va purta 

numărul de înregistrare al celui pierdut şi se vizează de şeful compartimentului de specialitate 

căruia i-a fost repartizat.  

              

CAPITOLUL IV    

Analiza şi soluţionarea documentelor primite prin corespondenţă 

 

Secțiunea 1  

Dispoziții generale 
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  Art. 21. (1) Termenul general de analiză şi soluţionare a documentelor primite prin 

corespondenţă este de 30 zile calendaristice. 

      (2) Documentele pentru care în actele normative în vigoare sau în prezentul 

Regulament este prevăzut un alt termen de soluționare, vor fi soluţionate în cadrul termenului 

stabilit de actele normative în vigoare sau de prezentul Regulament. 

      (3) Documentele pentru care a fost stabilit un termen de analiză şi soluţionare cu 

ocazia repartizării acestora vor fi soluţionate în cadrul termenului respectiv. 

 Art. 22. (1) Redactarea documentelor tip Word va fi efectuată: 

   - pe hârtie format A4 tip portret, cu marginile: stânga/dreapta 2,5/2 cm, sus/jos 

1/0,6 cm, în cazul tabelelor putând fi efectuată redactarea pe hârtie A4 tip vedere cu marginile: 

stânga/dreapta 1,5/1,5 cm, sus/jos 1/0,6 cm; 

 - spațierea între rânduri: 0 pct. înainte de rând și 0 pct. după rând, interlinie la un 

rând; 

 - indentare: stânga 1,5 cm, dreapta 0 cm; 

 - alinierea: stânga-dreapta, nivel schiţă corp text. 

 (2) La redactarea documentelor va fi utilizat font: Times New Roman, stil 

obişnuit, dimensiunea de 12 pct.. 

 (3) De asemenea vor fi utilizate în mod obligatoriu diacriticele specifice limbii 

române. 

         (4) În situaţia în care documentul redactat conţine mai mult de o pagină, antetul 

apare doar pe prima pagină. Sub antet sunt inserate informaţii pentru identificarea documentului 

conform prevederilor art. 11 alin. 3 din prezentul regulament. Indicativul dosarului este specific 

compartimentului care întocmeşte documentul şi este identificat conform nomenclatorului 

arhivistic în vigoare. 

         (5) Documentele întocmite vor cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele 

elemente: 

- destinatarul – denumirea instituţiei, funcţia, numele şi prenumele conducătorului 

instituției (dacă sunt cunoscute) sau numele și prenumele persoanei fizice și adresa de 

corespondență (după caz); 

- formula de introducere, adaptată, după caz; 

- conţinutul corespondenţei – prezentarea problemei tratate – cât se poate de explicit şi 

concis; 

- formula de încheiere; 

- semnătura – funcţia, numele şi prenumele persoanei care semnează – poziţionate în 

centrul paginii.( Președinte, numele și prenumele, P. Președinte,  funcția, numele și prenumele în 

cazul în care este delegat prin dispoziție să exercite atribuțiile pe perioada absenței 

președintelui)  

- semnătura – funcţia, numele şi prenumele persoanelor  care au 

întocmit/verificat/avizat documentul, precum si funcția, numele și prenumele persoanei care 

coordonează structura din aparatul de specialitate a Consiliului Judeţean Alba, numărul de 

exemplare, conform modelului de mai jos: 

 

*În situația în care coordonatorul direcției este delegat prin dispoziție să exercite 

atribuțiile pe perioada absenței președintelui, acesta va fi scos din cartușul de subsol și va fi 

trecut cu funcţia, numele şi prenumele persoanei care semnează – poziţionate în centrul paginii. 

 

 

Coordonator* direcţie/serviciu/birou/compartiment 
Funcția 

Numele și prenumele 

Nr. 

ex. 

Direcţia  Avizat, 

Director executiv, 

Director executiv 

adjunct/ şef 

serviciu/şef birou 

Numele și prenumele 

 

Serviciu/  Birou/Compartiment  

Întocmit, 

Funcția/Numele şi prenumele 

 

Verificat, 

Funcția/Numele şi prenumele  

(Şef ierarhic superior, după caz) 
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 (6) Documentele vor purta antetul și subsolul din imaginea de mai jos şi vor fi semnate 

de către președinte sau de către persoanele cărora le-au fost delegate prin dispoziţie exercitarea 

unor atribuţii de coordonare, după cum urmează: 

a) de către vicepreşedintele Marius Nicolae HAŢEGAN, cu atribuţii de coordonare pentru: 

 Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba;   

 Direcția amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.   

b) de către vicepreşedintele Dumitru FULEA, cu atribuţii de coordonare pentru: 

 Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba;   

 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud; 

 Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba. 

c) de către administratorul public al judeţului Dan Mihai POPESCU, cu atribuţii de 

coordonare pentru: 

 Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor 

de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Biroul relații internaționale, diaspora, relații publice și comunicare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Biroul turism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Serviciul mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Compartimentul arii naturale protejate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba;   

 Muzeul Național al Unirii Alba Iulia;  

 Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia;  

 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba; 

 Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba; 

 Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba.  

d) de către secretarul general al judeţului Vasile BUMBU, cu atribuţii de coordonare pentru: 

 Direcţia juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba;   

 Serviciul administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba;   

 Compartimentul Sistem de control intern managerial din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba;   

 Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

 Direcţia Generală de Asistenţă socială şi Protecţia Copilului Alba. 
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(7)   Angajaților din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, care 

întocmesc documentele prevăzute la alin. 1, le revine responsabilitatea pentru fundamentarea, 

corectitudinea și legalitatea întocmirii acestora, atrăgând în situația încălcării prevederilor legale, 

răspunderea administrativă, civilă sau penală după caz, iar funcționarii publici de 

conducere/personalul contractual de conducere care verifică și avizează  documentele prevăzute 

la alin. 1 își asumă în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu 

întocmitorul înscrisului.  

     (8) În situaţia în care documentul redactat conţine mai mult de o pagină subsolul apare 

doar pe ultima pagină. Subsolul va fi folosit pe toate documentele emise cu excepţia celor 

prevăzute la cap. V Redactarea actelor administrative şi  art. 71 alin. 2. 

 

Secțiunea 2  

Soluționarea cererilor privind eliberarea certificatelor și adeverințelor 

 

 Art. 23. (1) Eliberarea certificatelor şi adeverințelor va fi efectuată numai în cazurile în 

care situaţiile sau datele a căror confirmare se cere rezultă din documentele deţinute de Consiliul 

Județean Alba. 

     (2) Certificatele şi adeverințele vor fi eliberate numai la cererea scrisă a 

persoanei sau a persoanelor îndreptățite ori a mandatarului acestora şi numai în situaţia în care 

confirmarea, respectiv atestarea dreptului sau faptului, le privesc în mod direct. 

     (3) În cazurile în care reglementările legale în vigoare permit eliberarea 

certificatelor şi a adeverințelor fără prezentarea cererii scrise, eliberarea acestora se face ca atare. 

 Art. 24. (1) Cu ocazia eliberării certificatelor şi adeverințelor, structura de specialitate din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va reține o copie de pe documentele 

eliberate. 

      (2) Certificatele şi adeverințele eliberate vor conține, în mod obligatoriu, 

pe lângă situaţiile sau datele a căror confirmare sau atestare se solicită, şi menţionarea 

documentului și dosarului de arhivă din care rezultă acestea. 

      (3) În cazul în care eliberarea certificatelor şi a adeverințelor este supusă 

plății anticipate a unor taxe stabilite prin reglementări legale, în cuprinsul acestora va fi făcută 

menţiune cu privire la sumele încasate, precum şi la modalitatea de plată. 

 

Secțiunea 3  
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Soluționarea petițiilor adresate conducerii Consiliului Județean Alba 

 

   Art. 25. (1) Compartimentul administrație publică, va primi, va înregistra și se va îngriji 

de soluționarea petițiilor, respectarea termenelor legale de răspuns şi expedierea raspunsurilor 

către petiționari. 

     (2) Petițiile înregistrate vor fi comunicate de Compartimentul 

administrație publică, către compartimentele de specialitate, imediat după repartizarea făcută de 

conducerea Consiliului Județean Alba, urmând a fi avut în vedere obiectul acestora, cu 

precizarea termenului de trimitere a răspunsului. 

     (3) Compartimentul administrație publică, va monitoriza permanent și va 

urmări ca soluționarea şi redactarea răspunsului să fie efectuată în termenul legal. 

 Art. 26. (1) Petițiile greşit îndreptate sau care nu cad în competența de soluționare a 

Consiliului Județean Alba vor fi trimise în termen de maxim 5 zile de la înregistrare de către 

Compartimentul administrație publică, autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii 

rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiționarul să fie înștiințat în scris despre aceasta. 

     (2) Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare 

ale petiționarului nu vor fi luate în considerare şi vor fi clasate, pe baza unui referat motivate de 

clasare. 

     (3) În cazul în care un petiționar adresează conducerii Consiliului 

Județean Alba mai multe petiții, cu același conținut sau prin care sesizează aceeași problemă, 

acestea vor fi conexate prin grija Compartimentului administrație publică, petentul urmând să 

primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petițiile primite. 

     (4) Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție de la 

același petiționar ori de la o autoritate sau instituție publică greşit sesizată, cu același conținut, 

aceasta se clasează, la numărul inițial urmând să fie făcută menţiune despre faptul că s-a răspuns. 

 Art. 27. (1) Soluționarea legală a petițiilor adresate conducerii Consiliului Județean Alba 

va avea la bază cercetarea şi analiza detaliată a tuturor aspectelor sesizate de petenți, efectuată de 

structura din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba căreia îi revine 

competența și are atribuții stabilite în acest sens. 

     (2) Răspunsul comunicat petentului va conține, în mod obligatoriu, 

referire la temeiul legal al soluției adoptate, urmând a fi invocate și redate textele actelor 

normative incidente. 

     (3) Termenul de soluționare a petițiilor este cel prevăzut în art. 20 alin. 1, 

termen care începe să curgă de la data înregistrării petiției. În situaţia în care aspectele sesizate 

prin petiție necesită o cercetare mai amănunțită, președintele Consiliului Județean Alba (sau 

înlocuitorul de drept) poate aproba prelungirea termenului, o singură data, cu cel mult 15 zile. În 

vederea aprobării prelungirii termenului de soluționare va fi întocmit un referat motivat de către 

angajatul căruia i-a fost repartizată spre soluționare petiția, cu avizul șefului ierarhic superior. 

 Art. 28. Expedierea răspunsului către petiționar se face numai de către Compartimentul 

administrație publică, care are și atribuția de a se îngriji de evidența, clasarea şi arhivarea 

petițiilor.          

   Art. 29. Compartimentul administrație publică, va întocmi un raport semestrial care va 

conține analiza activității de soluționare a petițiilor, raport care va fi aprobat de către președintele 

Consiliului Județean Alba și va fi prezentat în ședințele ordinare ale Consiliului Județean Alba 

din lunile februarie și august ale fiecărui an. 

 

Secțiunea 4  

Soluționarea cererilor adresate  

conducerii Consiliului Județean Alba cu ocazia audiențelor 

 

 Art. 30. (1) Compartimentul administrație publică, va înregistra într-un registru special 

solicitările privind înscrierea în audiență la conducerea Consiliului Județean Alba și va comunica 

solicitanților data și ora la care a fost programată audiența. 

     (2) Programarea în audiență se va face în ordinea cronologică a 

înregistrării cererilor de către cetățeni. 
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 Art. 31. Înscrierea cetățenilor în audiență se poate face de către angajatul  

Compartimentului administrație publică: 

  în mod direct, ca urmare a prezentării cetățeanului la sediul Consiliului Județean Alba 

  telefonic în urma unui apel telefonic  

  ca urmare a unui mesaj scris transmis prin telefonia mobilă 

  prin înregistrarea unui formulat tipizat pe site-ul Consiliului Județean Alba  

  ca urmare a unei solicitări transmisă prin poșta electronică. 

 Art. 32. (1) Cu ocazia înregistrării cererii, cetățeanul este rugat să comunice datele de 

identificare (nume și prenume, domiciliul), persoana din conducerea Consiliului Județean Alba la 

care se înscrie în audiență, precum și o expunere sumară a problemei care va face obiectul 

audienței. 

     (2) Înscrierea în audiență nu poate fi refuzată în cazul în care nu a fost 

prezentată expunerea sumară a problemei care face obiectul audierii. 

 Art. 33. Conducerea Consiliului Județean Alba acordă audiențe cetățenilor în tinpul 

programului de lucru astfel: 

 Președinte: miercuri între orele 14
00

-16
00

 

 Vicepreședinte care are în coordonare Direcția dezvoltare și bugete: marţi între orele 

10
00

-12
00

 

 Vicepreședinte care are în coordonare Direcția gestionarea patrimoniului: joi între orele 

10
00

-12
00

 

 Secretar general: luni între orele 10
00

-12
00

 

 Art. 34. Angajatul Compartimentului administrație publică, pe baza informațiilor 

furnizate de cetățean, va face demersurile preliminare necesare către structurile din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba pentru pregătirea modului de soluționare a 

solicitărilor cetățeanului și furnizarea informațiilor necesare persoanei din conducere care 

efectuează audiența (inclusiv textele legale incidente în speța respectivă). 

 Art. 35. Angajații Compartimentului administrație publică, prin consultare cu 

directorii/șefii serviciilor/șefii birourilor sau funcționarilor anume desemnați din cadrul 

structurilor aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba pot acorda consiliere 

cetățenilor, în limita atribuțiilor legale și cu respectarea prevederilor Codului de conduită al 

funcționarilor pblici sau personalului contractual. 

 

Secțiunea 5  

Soluționarea cererilor privind liberul acces la informații  

de interes public adresate Consiliului Județean Alba 

 

 Art. 36. (1) Prin intermediul Compartimentului administrație publică din cadrul Direcției 

juridică și administraţie publică următoarele informaţii de interes public vor fi comunicate din 

oficiu: 

   a.) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Județean 

Alba; 

   b.) structura organizatorică, atribuţiile direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, programul de funcţionare, programul de 

audienţe al conducerii Consiliului Județean Alba; 

   c.) numele şi prenumele persoanelor din conducerea Consiliului Județean Alba şi ale 

funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; 

   d.) coordonatele de contact ale Consiliului Județean Alba, respectiv: denumirea, sediul, 

numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet; 

   e.) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 

   f.) programele şi strategiile proprii; 

   g.) lista cuprinzând documentele de interes public; 

   h.) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; 

   i.) modalităţile de contestare a hotărârilor Consiliului Județean Alba/dispozițiilor 

președintelui Consiliului Județean Alba în situaţia în care persoana se consideră vătămată în 

privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. 
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     (2) Anual, până în data de 15 februarie va fi făcut public un buletin 

informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. 1, precum și Raportul de activitate al 

președintelui Consiliului Județean Alba. 

Art. 37. Următoarele categorii de informații sunt exceptate de la accesul liber al 

cetăţenilor: 

a.) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac 

parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

b.) informaţiile privind deliberările autorităţilor administrației publice județene, precum şi 

cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria 

informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

c.) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora 

aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului 

concurenței loiale, potrivit legii; 

d.) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii; 

e.) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se 

periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, 

integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de 

desfăşurare; 

f.) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere 

asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în 

proces; 

g.) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor. 

 Art. 38. (1) Răspunsul în scris la solicitarea informaţiilor de interes public va fi efectuată 

prin intermediul Compartimentului administrație publică, din cadrul Direcției juridică și 

administraţie publică în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea 

solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa 

solicitării.  

   (2) În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea 

informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 

de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. 

 (3) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în 

termen de 5 zile de la primirea cererii. 

Art. 39. (1) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza şi în 

format electronic. 

   (2) În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana 

este îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca, cererea să îi fie 

rezolvată în cel mai scurt timp posibil, fără însă a fi depășit termenul legal. 

   (3) Pentru informaţiile solicitate verbal angajații Compartimentului administrație 

publică, din cadrul Direcției juridică și administraţie publică au obligaţia să precizeze condiţiile 

şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc 

informaţiile solicitate. 

   (4) Informaţiile de interes public solicitate verbal vor fi comunicate în cadrul 

programului de lucru între orele 9
00

-15
00

, în fiecare zi lucrătoare, cu excepția zilei de vineri, când 

programul de lucru se încheie la ora 14
00

. 

Art. 40. Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în 

masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore. 

 Art. 41. În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe 

documentele deţinute de Consiliul Județean Alba, costul serviciilor de copiere este suportat de 

solicitant, în condiţiile legii. 

Art. 42. Dacă în urma informaţiilor primite petentul solicită informaţii noi privind 

documentele aflate în posesia Consiliului Județean Alba, aceasta solicitare va fi tratată ca o nouă 

petiţie. 

Secțiunea 6  

Soluționarea solicitărilor primite prin corespondență 
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Art. 43. (1) Promovarea documentelor se face pe cale ierarhică, având, atunci când este 

cazul, contribuția/avizul/punctul de vedere al altor structuri de specialitate cu responsabilități în 

domeniu. 

   (2) Obligația solicitării contribuției/avizului/punctului de vedere din partea altor 

structuri de specialitate cu responsabilități în domeniu revine structurii de specialitate căreia i-a 

fost repartizat documentul spre soluționare sau, în cazul documentelor redactate din oficiu, 

structurii de specialitate care are prevăzută o atribuție în acest sens în Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului județean Alba. 

   (3) În cazul prevăzut la art. 16 alin. 3 din prezentul Regulament, în care obiectul 

unei corespondențe intră în domeniul de activitate a două sau mai multe compartimente, va fi dat 

un singur răspuns, unitar. 

    (4) Angajatul căruia i-a fost repartizată solicitarea primită prin corespondență, 

analizează conținutul și cerințele acesteia și propune un proiect de răspuns (în colaborare cu alți 

funcționari publici/personal contractual din cadrul aceleiași structuri sau a altei structuri din 

cadrul aparatului de specialitate în cazul prevăzut la art. 16 alin. 3 din prezentul Regulament), pe 

care îl supune spre analiză și avizare șefului structurii (când este cazul și șefilor celorlalte 

structuri) din cadrul aparatului de specialitate. 

    (5) Solicitările complexe a căror rezolvare necesită colaborarea mai multor 

compartimente, vor fi soluționate prin colaborarea directă dintre angajații compartimentelor 

implicate, în vederea redactării răspunsului unic. 

    (6) Șefii structurilor din cadrul aparatului de specialitate răspund direct de 

respectarea termenelor de soluționare a lucrărilor repartizate angajaților din subordine. 

Art. 44. (1) Documentele din corespondenţa care va fi expediată, vor fi întocmite în 

două exemplare originale (sau mai multe, în funcție de numărul destinatarilor), din care un 

exemplar se păstrează şi se arhivează de către structura din aparatul de specialitate care l-a creat. 

        (2) Documentele de corespondenţă întocmite drept răspuns, prezentate în 

vederea semnării vor avea anexate corespondenţa la care se răspunde. 

                  (3) Toate documentele de corespondenţă vor fi redactate conform 

machetelor tipizate care prevăd semnăturile aferente, urmând a fi respectat întocmai formularul 

și conținutul stabilit în prezentul regulament.  

 

CAPITOLUL V   

Redactarea actelor administrative 

 

Secțiunea 1  

Dispoziții generale 

  

 Art. 45. (1) Actul administrativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislaţiei, 

scop în care acesta: 

   a.) trebuie corelat cu prevederile actelor normative cu care se află în conexiune; 

   b.) nu poate depăşi limitele competenţei instituite prin actul normativ şi nici nu poate 

contraveni principiilor şi dispoziţiilor acestuia; 

   c.) trebuie să fie corelat cu reglementările comunitare şi cu tratatele internaţionale la 

care România este parte; 

   d.) trebuie să fie corelat cu dispoziţiile Convenţiei europene a drepturilor omului şi ale 

protocoalelor adiţionale la aceasta, ratificate de România, precum şi cu jurisprudenţa Curţii 

Europene a Drepturilor Omului. 

         (2) Actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice județene se 

adoptă ori se emit pentru reglementarea unor activităţi de interes local, în limitele stabilite prin 

Constituţie şi prin lege şi numai în domeniile în care sunt prevăzute atribuţii legale. 

           (3) Reglementările cuprinse în hotărârile Consiliului Județean Alba, precum 

şi cele cuprinse în dispoziţiile președintelui Consiliului Județean Alba nu pot contraveni 

Constituţiei României şi reglementărilor din actele normative, care au un nivel superior. 

 Art. 46. (1) Elaborarea proiectelor și actelor administrative trebuie precedată, în 

funcţie de domeniul de activitate, importanţa şi complexitatea acestora, de o activitate de 

documentare şi analiză ştiinţifică, pentru cunoaşterea temeinică a realităţilor economico-sociale 
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care urmează să fie reglementate, a legislaţiei din domeniul respectiv, precum şi a 

reglementărilor anterioare/similare din activitatea Consiliului Județean Alba ori a altor consilii 

județene din țară. 

          (2) Soluţiile legislative preconizate prin actul administrativ trebuie să acopere 

întreaga problematică a relaţiilor sociale ce reprezintă obiectul de reglementare pentru a fi evitate 

lacunele legislative. 

            (3) Pentru ca soluţiile să fie pe deplin acoperitoare vor fi luate în considerare 

diferitele ipoteze care se pot ivi în activitatea de aplicare a actelor normative, folosindu-se fie 

enumerarea situaţiilor avute în vedere, fie formulări sintetice sau formulări-cadru de principiu, 

aplicabile oricăror situaţii posibile. 

          (4) Rezultatele studiilor de cercetare şi referirile la sursele de informaţii 

suplimentare relevante pentru dezbaterea proiectelor de acte administrative trebuie să fie incluse 

în instrumentul de prezentare şi motivare a proiectului de act normativ.  

 Art. 47. (1) Actele administrative vor fi redactate într-un limbaj şi stil juridic specific 

normativ, concis, sobru, clar şi precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a 

regulilor gramaticale şi de ortografie. 

       (2) Textul actelor administrative (în special al hotărârilor consiliului județean și 

al dispozițiilor președintelui consiliului județean) trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, 

fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce. Forma şi estetica exprimării nu trebuie 

să prejudicieze stilul juridic, precizia şi claritatea prevederilor. 

 

Secțiunea 2 

Proiectele de hotărâri care vor fi supuse dezbaterii Consiliului Județean Alba 

 

 Art. 48. (1) Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţi, de către un grup de consilieri judeţeni, de sau de cetăţeni. Elaborarea 

proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al judeţului şi al 

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean. 

(2) Proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale acestora se redactează în 

conformitate cu normele de tehnică legislativă. 

(3) Proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, însoţite de referatele de 

aprobare ale acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare se înregistrează şi se 

transmit de secretarul general al judeţului, compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului judeţean, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. 

(4) Nominalizarea compartimentelor de resort cărora li se transmit proiectele de 

hotărâri ale consiliului judeţean, precum şi celelalte documente, potrivit prevederilor alin. 3, se 

face de către preşedinte împreună cu secretarul general al judeţului. 

(5) Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri, se comunică şi data de 

depunere a rapoartelor de specialitate, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort 

să poată fi transmise şi comisiilor de specialitate. 

 Art. 49. Referatul de aprobare conține motivul adoptării hotărârii, precum și cerinţele 

care reclamă intervenţia noii reglementări, cu referire specială la insuficienţele şi 

neconcordanţele reglementărilor în vigoare; principiile de bază şi finalitatea reglementărilor 

propuse, cu evidenţierea elementelor noi; referirile la documente de politici publice sau la actul 

normativ pentru a căror implementare este elaborat respectivul proiect. 

      Art. 50.  (1) Raportul de specialitate conține referințe, după caz, cu privire la: 

 a.) actul pe baza şi în executarea căruia este necesară adoptarea hotărârii; 

 b.) evaluarea costurilor şi beneficiilor; 

 c.) informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri; 

 d.) implicaţiile pe care noua reglementare le are asupra reglementărilor anterioare;  

 e.) compatibilitatea cu reglementările legale naționale și comunitare în materie, 

determinarea exactă a acestora, respectiv cu deciziile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi alte 

documente relevante pentru transpunerea sau implementarea prevederilor legale respective; 

 f.) consultările derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre, organizaţiile şi 

specialiştii consultaţi, esenţa recomandărilor primite; 
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 g.) activităţile de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 

hotărâre; 

 h.) măsurile de implementare - modificările instituţionale şi funcţionale la nivelul 

administraţiei publice județene şi locale. 

    (2) Titlul raportului de specialitate conține denumirea proiectului de hotărâre 

stabilit de inițiator.  

   (3) Raportul de specialitate enunță în sinteză scopul propunerii și va include 

motivarea cu privire la cerințele care reclamă intervenția respectivă, compatibilitatea celor 

solicitate cu reglementări similare, temeiurile juridice pe baza și în executarea cărora se face 

propunerea (situația de drept). Va fi inserat în mod obligatoriu conținutul textului actului 

normativ invocate (în vigoare la data redactării raportului de specialitate).  

  (4) Propunerile concrete vor fi formulate sub forma unei succesiuni logice.  

  (5) La redactarea unui raport se pot folosi ca părți componente ale acestuia anexe 

(regulamente, metodologii, tabele, etc.) 

  (6) În conținutul raportului de specialitate se va face trimitere în mod obligatoriu 

la existența unor avize (obligatorii sau consultative) prevăzute de actele normative în vigoare, 

urmând a fi indicat emitentul acestora, numărul și data emiterii, precum și temeiul legal care 

impune emiterea acestor avize.  

  (7) Redactarea raportului de specialitate va fi efectuată într-un singur exemplar 

original, urmând a fi asumat şi semnat de către funcţionarii publici care l-au întocmit împreună 

cu şefii ierarhic superior. În partea stângă jos a raportului de specialitate vor fi menționate 

funcția, numele și prenumele și semnatura persoanelor care l-au întocmit și verificat, după caz, 

iar în centrul paginii funcția, numele și prenumele, semnătura șefului ierarhic superior.    

  (8) În cazul în care raportul de specialitate este întocmit de două sau mai multe 

structuri din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va fi redactat un 

raport comun însușit și semnat conform alin. 7. 

 Art. 51. Rezultatele studiilor de cercetare şi referirile la sursele de informaţii 

suplimentare relevante pentru dezbaterea proiectelor de acte administrative, acolo unde este 

cazul,  vor fi incluse în raportul de specialitate. 

Art. 52. Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului 

judeţean este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de: 

a.) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator; 

b.) rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului judeţean; 

c.) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

d.) alte documente prevăzute de legislaţia specială. 

 

Secțiunea 3 

 Conținutul actului administrativ 

 

 Art. 53. Actul administrativ are următoarele părţi constitutive: antet, titlul, partea 

introductivă, partea dispozitivă, numărul de înregistrare, data și locul emiterii, semnăturile de 

rigoare. 

 Art. 54. Antetul conține date referitoare la emitent: Consiliul Județean Alba, 

Președintele Consiliului Județean Alba, etc. 

 Art. 55. (1) Titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de 

categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării exprimat 

sintetic.  

             (2) Titlul/denumirea/numele/reglementarea aferentă conține o expunere sumară 

a obiectului reglementării: privind aprobarea/ desemnarea/ rectificarea/ modificarea/ 

completarea/ încetarea/ actualizarea/ includerea/ însușirea/ instituirea/ încuviințarea/ garantarea/ 

declararea/ stabilirea/ constituirea/ acordarea/ utilizarea/ efectuarea/ repartizarea/ implementarea/ 

acordarea/ suplimentarea/ propunerea/ prelungirea/ însușirea/ stabilirea/ includerea/ prelungirea. 

 Art. 56. Partea introductivă cuprinde: 

a.) formula introductivă, care constă într-o propoziţie care cuprinde denumirea autorităţii 

emitente şi eventual exprimarea hotărârii de luare a deciziei referitoare la adoptarea actului 
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administrativ respectiv. De exemplu: În cazul dispoziției va fi utilizată următoarea formulă 

„Președintele Consiliului Județean Alba, numele și prenumele”; În cazul hotărârii va fi utilizată 

următoarea formulă „Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa/ă ordinară/extraordinară/de 

îndată, publică, în data de ….”; 

b.) motivarea în fapt, care constă în enumerarea motivelor/documentelor pregătitoare care 

impun o reglementare nouă, a cerinţelor care reclamă intervenţia normativă, cu referire specială 

la insuficienţele şi neconcordanţele reglementărilor anterioare; principiile de bază şi finalitatea 

reglementărilor propuse, cu evidenţierea elementelor noi; concluziile studiilor, lucrărilor de 

cercetare, evaluărilor statistice; referirile la documente de politici publice sau la actul normativ 

pentru a căror implementare este elaborat respectivul proiect; eventualele consecinţe care s-ar 

produce în lipsa luării măsurilor legislative propuse; impactul socioeconomic - efectele asupra 

mediului economic, de afaceri, social şi asupra mediului înconjurător, inclusiv evaluarea 

costurilor şi beneficiilor; impactul financiar asupra bugetului atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri; 

consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act administrativ, organizaţiile şi 

specialiştii consultaţi, esenţa recomandărilor primite; activităţile de informare 

publică/transparență decizională privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

administrativ; măsurile de implementare - modificările instituţionale şi funcţionale la nivelul 

administraţiei publice locale. Motivarea în fapt se rezumă la 1-2 fraze şi va puncta doar 

domeniul/domeniile incidente din cele enumerate anterior; 

c.) avizele prevăzute de actele normative în vigoare (obligatorii sau consultative). Vor fi 

enumerate avizele prevăzute de actele normative în vigoare necesare adoptării actului 

administrativ respectiv, urmând a fi indicat emitentul avizului, numărul și data acestuia, titlul 

avizului; 

 d.) motivarea în drept, care constă în enumerarea actelor normative care au fost avute în 

vedere la adoptarea/emiterea actului administrativ respectiv. Vor fi înscrise în următoarea ordine:  

    articolele și alineatele din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ care prevăd atribuții cu privire la reglementarea supusă aprobării; 

    legile, ordonanțele de urgență ale guvernului, ordonanțele guvernului, 

hotărârile guvernului, în ordinea cronologică, cu respectarea forței juridice a acestora, care 

prevăd atribuții cu privire la reglementarea supusă aprobării; 

    ordinele și instrucțiunile miniștrilor, în ordinea cronologică a emiterii 

acestora, care prevăd atribuții cu privire la reglementarea supusă aprobării; 

   Se va face referire numai la textele legale în baza cărora a fost 

adoptat/emis actul administrativ, prin menționarea articolului și aliniatului, numărului actului 

normativ, anul emiterii actului normativ și titlul actului normativ. În situația republicării, 

modificării ori completării actului normativ invocat se va face referire la acest aspect. 

 e.) temeiul legal care stabilește competența legală cu privire la adoptarea/emiterea actului 

administrativ. De exemplu: În cazul dispoziției va fi utilizată următoarea formulă „În temeiul art. 

196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit prezenta 

DISPOZIȚIE”.  

 În cazul hotărârii va fi utilizată următoarea formulă „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”. 

 f.) În situaţia actelor administrative care transpun/pun în aplicare norme comunitare, după 

temeiul legal care stabilește competența legală cu privire la adoptarea/emiterea actului 

administrativ, va fi făcută trimitere la elementele de identificare ale actului comunitar care a fost 

transpus/pus în aplicare.  

       Art. 57. Partea dispozitivă a actului administrativ reprezintă conţinutul propriu-zis al 

reglementării, alcătuit din totalitatea normelor juridice instituite pentru sfera raporturilor sociale 

ce fac obiectul acestuia. 

 Art. 58. (1) Redactarea textelor se face prin folosirea cuvintelor în înţelesul lor curent 

din limba română modernă, cu evitarea regionalismelor. Redactarea este subordonată 

dezideratului înţelegerii cu uşurinţă a textului de către destinatarii acestuia. 
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        (2) În cazul în care există un sinonim de largă răspândire în limba română este 

interzisă folosirea neologismelor, iar dacă se impune folosirea unor termeni şi expresii străine, se 

va alătura, după caz, corespondentul lor în limba română. 

        (3) Termenii de specialitate pot fi utilizaţi numai dacă sunt consacraţi în 

domeniul de activitate la care se referă reglementarea. 

        (4) În limbajul normativ aceleaşi noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi 

termeni. Dacă o noţiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înţelesuri diferite, 

semnificaţia acestuia în context se stabileşte prin actul administrativ ce le instituie, în cadrul 

dispoziţiilor generale sau într-o anexă destinată lexicului respectiv. 

        (5) Exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai 

prin explicitare în text, la prima folosire. 

          (6) Textul articolelor trebuie să aibă caracter dispozitiv, să prezinte norma 

instituită fără explicaţii sau justificări. 

         (7) În redactarea actului administrativ, de regulă, verbele se utilizează la timpul 

prezent, forma afirmativă, pentru a se accentua caracterul imperativ al dispoziţiei respective. 

       (8) Utilizarea unor explicaţii prin norme interpretative este permisă numai în 

măsura în care ele sunt strict necesare pentru înţelegerea textului.  

 Art. 59. (1)  Elementul structural de bază al părţii dispozitive îl constituie 

articolul.  

        (2) Articolul cuprinde, de regulă, o singură dispoziţie normativă aplicabilă 

unei situaţii date. 

        (3) Structura articolului trebuie să fie echilibrată, abordând exclusiv aspectele 

juridice necesare contextului reglementării. 

        (4) Articolul se exprimă în textul actului administrativ prin abrevierea „art.ˮ. 

Articolele se numerotează în continuare, în ordinea din text, de la începutul până la sfârşitul 

actului administrativ, cu cifre arabe. Dacă actul administrativ cuprinde un singur articol, acesta 

se va defini prin expresia „Articol unicˮ. 

 Art. 60. (1)  În cazul actelor administrative care au ca obiect modificări sau 

completări ale altor acte administrative, articolele se numerotează cu cifre romane, urmând a fi 

păstrată numerotarea cu cifre arabe pentru textele modificate sau completate. 

        (2) În cazul în care din prevederea normativă primară a unui articol decurg, în 

mod organic, mai multe ipoteze juridice, acestea vor fi prezentate în alineate distincte, urmând a 

fi asigurată articolului o succesiune logică a ideilor şi o coerenţă a reglementării. 

        (3) Alineatul, ca subdiviziune a articolului, este constituit, de regulă, dintr-o 

singură propoziţie sau frază, prin care se reglementează o ipoteză juridică specifică ansamblului 

articolului; dacă dispoziţia (în sensul de prevedere sau reglementare) nu poate fi exprimată într-o 

singură propoziţie sau frază, se pot adăuga noi propoziţii sau fraze, separate prin punct şi virgulă. 

Alineatul se evidenţiază printr-o retragere de la alinierea textului pe verticală. 

       (4) În actele administrative cu o anumită întindere, dacă un articol are două sau 

mai multe alineate, acestea se numerotează la începutul fiecăruia cu cifre arabe cuprinse în 

paranteză.  

       (5) Dacă textul unui articol sau alineat conţine enumerări prezentate distinct, 

acestea se identifică prin utilizarea literelor alfabetului românesc. 

 Art. 61. (1)  Soluţiile pe care le cuprinde hotărârea consiliului județean sau 

dispoziția președintelui consiliului județean trebuie să fie temeinic fundamentate, urmând a fi 

luate în considerare interesul social, economic, cultural, educativ, etc., legislația națională în 

vigoare şi cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne şi ale armonizării legislaţiei 

naţionale cu legislaţia comunitară şi cu tratatele internaţionale la care România este parte, 

precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

       (2) În cadrul soluţiilor preconizate trebuie să se realizeze o configurare 

explicită a conceptelor şi noţiunilor folosite în noua reglementare, care au un alt înţeles decât cel 

comun, pentru a se asigura astfel înţelegerea lor corectă şi a se evita interpretările greşite. 

       (3) Soluţiile legislative preconizate prin noua reglementare trebuie să aibă în 

vedere și reglementările în materie ale Uniunii Europene, asigurând compatibilitatea cu acestea. 

 Art. 62. (1) Pentru asigurarea unei succesiuni logice a soluţiilor preconizate şi realizarea 

unei armonii interioare a actului administrativ, redactarea textului trebuie precedată de 
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întocmirea unui plan de grupare a ideilor în funcţie de conexiunile şi de raportul firesc dintre ele, 

în cadrul concepţiei generale a reglementării. 

     (2) Forma şi estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia 

şi claritatea reglementării. 

     (3) Textul articolelor trebuie să aibă caracter dispozitiv, să prezinte norma 

instituită fără explicaţii sau justificări. 

 Art. 63. (1) Toate documentele trebuie redactate într-un limbaj şi stil juridic specific 

normativ, concis, sobru, clar şi precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a 

regulilor gramaticale şi de ortografie. 

     (2) Este interzisă folosirea neologismelor, dacă există un sinonim de largă 

răspândire în limba română. În cazurile în care se impune folosirea unor termeni şi expresii 

străine, se va alătura, după caz, corespondentul lor în limba română. Termenii de specialitate pot 

fi utilizaţi numai dacă sunt consacraţi în domeniul de activitate la care se referă reglementarea. 

     (3) Redactarea textelor se face prin folosirea cuvintelor în înţelesul lor curent 

din limba română modernă, cu evitarea regionalismelor. Redactarea este subordonată 

dezideratului înţelegerii cu uşurinţă a textului de către destinatarii acestuia. 

      (4) Textul reglementării trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără 

dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce. Nu se folosesc termeni cu încărcătură 

afectivă. De asemenea textul reglementării se redactează într-un stil explicativ, clar, folosindu-se 

terminologia/noțiunile/instituțiile juridice din actul normativ în baza căruia a fost adoptată 

reglementarea sau fundamentat răspunsul/opinia/punctul de vedere. 

      (5) În redactarea actului administrativ cu caracter normativ, de regulă, verbele 

se utilizează la timpul prezent, forma afirmativă, pentru a se accentua caracterul imperativ al 

dispoziţiei respective. 

      (6) Utilizarea unor explicaţii prin norme interpretative este permisă numai în 

măsura în care ele sunt strict necesare pentru înţelegerea textului. Exprimarea prin abrevieri a 

unor denumiri sau termeni se poate face numai prin explicitare în text, la prima folosire. 

      (7) Noțiunile folosite care au un alt înţeles decât cel comun, pentru a se asigura 

înţelegerea lor corectă şi a se evita interpretările greşite, vor fi definite și explicitate, de regulă, 

într-un articol separat, care va fi plasat în partea de început a reglementării. 

 Art. 64. (1) În cazul în care este necesar, un articol al actului administrativ va cuprinde 

dispoziţii tranzitorii, care cuprind măsurile ce se instituie cu privire la derularea raporturilor 

juridice născute în temeiul vechii reglementări care urmează să fie înlocuită de noul act 

administrativ. 

         (2) Dispoziţiile tranzitorii trebuie să asigure, pe o perioadă determinată, 

corelarea celor două reglementări, astfel încât punerea în aplicare a noului act administrativ să 

decurgă firesc şi să evite retroactivitatea acestuia sau conflictul între norme succesive. 

            (3) La actul administrativ cu caracter temporar se prevede şi perioada de 

aplicare sau data încetării aplicării sale. 

           (4) În cazul în care  actul administrativ conţine reglementări referitoare la un 

drept care decurge dintr-un act normativ în vigoare, un articol al actului administrativ va conţine 

prevederi referitoare la modul, termenul de contestare şi actul normativ care conţine dispoziţii în 

acest sens 

             (5) Ultimele două articole ale actului administrativ vor conține, de regulă, 

dispoziţiile finale, care cuprind măsurile necesare pentru punerea în aplicare a actului normativ, 

eventual data intrării în vigoare a acestora, implicaţiile asupra altor acte administrative, ca: 

abrogări, modificări, completări, precum şi dispoziţia de aducere la cunoștință publică.          

   Art. 65. (1) La redactarea textului unui act administrativ pot fi folosite, ca părţi 

componente ale acestuia, anexe care conţin prevederi ce cuprind exprimări cifrice, desene, 

tabele, planuri sau altele asemenea. 

          (2) Anexa trebuie să aibă un temei-cadru în corpul actului administrativ şi să 

se refere exclusiv la obiectul determinat prin textul de trimitere. Textul-cadru de trimitere 

trebuie să facă, în finalul său, menţiunea că anexa face parte integrantă din actul administrativ. 

          (3) Titlul anexei cuprinde exprimarea sintetică a ideii din textul de trimitere. 

Dacă sunt mai multe anexe, acestea se numerotează cu cifre arabe, în ordinea în care au fost 

enunţate în textul actului administrativ. 



 
175 

 

Secțiunea 4  

Elaborarea proiectelor de hotărâri de guvern 

 

 Art. 66. Elaborarea proiectelor hotărârilor de guvern se face în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale H.G. nr. 561/2009 

pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, 

avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte 

normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării. 

 Art. 67. (1) La finalizarea procedurii de elaborare şi consultare, se vor transmite 

Secretariatului General al Guvernului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic/PDF, în 

vederea înregistrării, proiectele de documente de politici publice şi proiectele de acte normative 

însuşite, prin semnare, de către Preşedintele Consiliului Judeţean Alba şi Prefectul Judeţului 

Alba, împreună cu o adresă de înaintare. 

   (2) Adresa de înaintare prevăzută la alin. 1 va fi însoţită de următoarele 

documente, după caz: 

  a.) proiectul de document de politică publică sau proiectul de act normativ; 

  b.) instrumentul de prezentare şi motivare; 

  c.) tabelul de concordanţă între actul normativ comunitar propus să fie transpus şi proiectul 

de act normativ naţional care îl transpune; 

  d.) tabelul comparativ cuprinzând reglementarea în vigoare şi reglementarea propusă, în 

situaţia în care proiectele de acte normative conţin modificări şi/sau completări ale actelor 

normative în vigoare. 

Art. 68. Iniţiatorul este responsabil pentru corectitudinea datelor cuprinse în documentele 

care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre de guvern, precum şi pentru concordanţa dintre 

informaţiile prezentate în formă scrisă şi în cea electronică. 

Art. 69. (1) La nivelul Direcţiei juridică şi administraţie publică, va fi desemnat un 

funcţionar public cu atribuţii de primire şi înregistrare a proiectelor de acte normative sau a 

proiectelor de documente de politici publice, precum şi de comunicare a tuturor datelor necesare 

pentru urmărirea procesului de avizare. 

     (2) Funcţionarul public desemnat conform alin. 1, va avea dreptul la semnătură 

electronică, având ca atribuţie principală gestionarea tuturor activităţilor legate de procedura de 

elaborare şi avizare a proiectelor de documente de politici publice şi a proiectelor de acte 

normative. 

CAPITOLUL VI    

Semnarea documentelor 

 

Art. 70. (1) Predarea la cabinetul preşedintelui Consiliului Judeţean Alba a mapelor 

care conţin documente care se supun semnării preşedintelui, va fi efectuată în fiecare zi 

lucrătoare în două tranşe, la ora 9
00

 şi respectiv la ora 15
00

.  

         (2) Predarea documentelor la cabinetul preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba spre semnare va fi efectuată: 

 cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data limită/termenul (legal sau convenţional) 

stabilit în cazul  documetelor pentru care soluţionarea trebuie efectuată într-un termen mai mare 

de 15 zile; 

 cu cel puţin o zi înainte de data limită/termenul (legal sau convenţional) stabilit în 

cazul  documetelor pentru care soluţionarea trebuie efectuată într-un termen de până la 15 zile. 

  (3) Documentele care vor purta şi semnătura vicepreşedinţilor, 

administratorului public sau secretarului judeţului, vor fi predate acestora spre semnare cu cel 

puţin o zi înainte de termenele stabilite în alin. 2. 

Art. 71. (1) Semnarea documentelor se va face de către președinte și persoanele 

nominalizate la art. 22 alin. 6 din prezentul regulament.  

          (2) Documentele pentru care în actele normative în vigoare sunt 

prevăzute formulare standard (de exemplu: certificate de urbanism, autorizații de construire, 

răspuns la cereri privind accesul la informații de interes public, situații financiare, etc.), vor fi 
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semnate de către cei care ocupă funcţiile stabilite şi în conformitate cu prevederile respectivelor 

acte normative care reglementează atribuţia / activitatea respectivă. 

          (3) Prevederile alin. 2 sunt aplicabile şi în cazul documentelor interne 

pentru care a fost stabilit un format standard prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, dispoziţie 

a preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, regulamente ori proceduri operaţionale interne. 

          (4) Documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata 

cheltuielilor, precum şi cu privire la organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare 

şi legale, vor fi semnate în conformitate cu prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului 

Județean Alba cu privire la stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea 

și plata cheltuielilor, precum și cu privire la organizarea, evidența și raportarea angajamentelor 

bugetare și legale în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

          (5) În cazul absenţei preşedintelui semnarea documentelor se face de 

către vicepreşedintele desemnat să exercite atribuţiile pe perioada absenţei acestuia. 

Art. 72. (1) Prin excepție  de la prevederile art. 70 următoarele tipuri de documente 

vor fi semnate numai de către preşedintele Consiliului Judeţean Alba, iar în absenţa acestuia de 

către vicepreşedintele delegat prin dispoziţie:           

   proiectele de hotărâri de guvern inițiate de președintele Consiliului 

Județean Alba (împreună cu Prefectul Județului Alba), sau propunerile privind modificarea ori 

completarea unor acte normative; 

   documentele (indiferent de tipul lor sau conținut) adresate 

Parlamentului, Preşedinţiei României, Guvernului, ministerelor şi celorlalte organe ale 

administraţiei publice centrale; 

   invitaţiile oficiale; 

   hotărârile adoptate de Consiliul Județean Alba. Acestea vor fi 

contrasemnate de către secretarul judeţului; 

   dispozițiile emise de președintele Consiliul Județean Alba. Acestea vor 

fi avizate de legalitate de către secretarul judeţului; 

   documentele proiectelor aflate în implementare finanţate din fonduri 

externe nerambursabile. Aceste documente vor fi semnate în prealabil de către membrii echipelor 

de implementare desemnaţi prin dispoziţie de către Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, în 

conformitate cu procedurile operaţionale aplicabile proiectelor respective.  

Art. 73. (1) Contractele de muncă  vor fi semnate de către președintele Consiliului 

Judeţean Alba, după ce în prealabil au fost avizate de Biroul resurse umane, Direcţia juridică şi 

administraţie publică, Direcţia dezvoltare şi bugete, după caz direcţia de specialitate şi au 

acordată viza CFP. 

    (2) Contractele de management vor fi semnate de către Președintele Consiliului 

Judeţean Alba, după ce în prealabil au fost avizate de administratorul public al Judeţului Alba, 

Biroul resurse umane, Direcţia juridică şi administraţie publică, Direcţia dezvoltare şi bugete, 

structura de specialitate şi au acordată după caz, viza CFP; 

    (3) Contractele administrative, acordurile de parteneriat, acordurile de 

cooperare vor fi semnate după cum urmează:  

 

         Calitatea părţii în contract                                          Calitatea părţii în contract 
          UAT - Judeţul Alba                                                       Denumire societate 

                              Preşedinte,                                                                 Administrator,                                

             Nume şi prenume                                                        Nume şi prenume 

                    Semnătura                                                                   Semnătura 

          

Vicepreşedinte/Administrator public al judeţului 

   (care are în coordonare compartimentul 

de la care provine documentul) 

 

                          

            Director executiv 

   (al Direcţiei dezvoltare şi bugete) 

            Nume şi prenume 
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                  Semnătura    

              

            Director executiv 

    (al direcţiei de specialitate) 

           Nume şi prenume 

                 Semnătura    

 

            Director executiv 

(Direcţia juridică şi relaţii publice) 

           Nume şi prenume 

                Semnătura 

 

                       CFP 

           Nume şi prenume 

                 Semnătura  

   

                       Vizat 

              Consilier juridic  

             Nume şi prenume 

                 Semnătura      

                

                    Întocmit, 

   Compartiment specialitate 

          Nume şi prenume 

               Semnătura 

 

Art. 74.  Delegațiile angajaților altor instituții sau autorități ale administrației publice 

locale ori persoane juridice care s-au prezentat în interes de serviciu la Consiliul Județean Alba 

vor fi semnate după caz, de către administratorul public al județului Alba, secretarul general al 

județului, directorii direcțiilor, ori șefii serviciilor sau birourilor din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba (care au constatat deplasarea în interes de serviciu). 

Art. 75.  (1) Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean, administratorul public, 

secretarul general al judeţului, arhitectul şef, persoanele cu funcţii de conducere şi angajaţii din 

aparatul de specialitate al consiliului judeţean răspund, după caz, contravenţional, administrativ, 

civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii. 

         (2) Preşedintele consiliului judeţean, prin semnare, învesteşte cu formulă de 

autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuţiilor care 

revin consiliului judeţean sau preşedintelui consiliului judeţean potrivit legii. 

       (3) Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării şi emiterii actelor 

administrative aparţin exclusiv consiliului judeţean sau preşedintelui consiliului judeţean potrivit 

legii. Întocmirea rapoartelor prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi 

semnarea notelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după 

caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuţiile specifice. 

  (4) Actele autorităţilor administraţiei publice judeţene angajează, în 

condiţiile legii, răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcţionarilor şi 

personalului contractual din aparatul de specialitate al consiliului judeţean care, cu încălcarea 

prevederilor legale fundamentează, din punct de vedere tehnic şi al legalităţii, emiterea sau 

adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate, aceste acte. 

  (5) Actele autorităţilor administraţiei publice judeţene aprobate sau emise 

fără a fi fundamentate, semnate, contrasemnate sau avizate din punct de vedere tehnic sau al 

legalităţii, produc efecte juridice depline, iar în cazul producerii unor consecinţe vătămătoare 

este angajată exclusiv răspunderea juridică a semnatarilor. 

  (6) Refuzul funcţionarilor publici şi al personalului contractual din aparatul 

de specialitate al consiliului judeţean de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza actul 

administrativ, precum şi eventualele obiecţii cu privire la legalitate se fac în scris, în termen de 3 
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zile lucrătoare de la data primirii actului, şi se înregistrează într-un registru special destinat 

acestui scop. 

  (7) Angajaţii prevăzuţi la alin. 6 care refuză să semneze, respectiv să 

contrasemneze ori să avizeze sau care prezintă obiecţii cu privire la legalitate, fără acoperire 

susţinută de temeiuri juridice, răspund administrativ, civil sau penal, după caz, în condiţiile legii. 

 

CAPITOLUL VII  

Aplicarea sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor  

pe corespondenţă şi  expedierea corespondenţei 

 

          Art.  76. (1)  Sigiliul, ştampilele şi parafele se utilizează şi se păstrează potrivit anexei - 

parte integrantă a prezentului regulament. 

    (2) Corespondenţa, după semnare, va fi transmisă angajatului care efectuează 

lucrările de secretariat la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Județean Alba, urmând ca aceasta 

să aplice ştampila sau sigiliul, conform anexei prezentului regulament.  

 Art. 77. (1) După semnarea și ștampilarea corespondenţei de către persoanele 

competente, angajatul care a întocmit corespondenţa, se va ocupa de expedierea ei în funcţie de 

metoda aleasă astfel: 

► prin e-mail - va fi folosită doar adresa oficială a Consiliului Judeţean Alba; 

► prin fax - se realizează prin intermediul angajaţilor care asigură secretariatele 

aparatului de specialitate; 

► prin poştă, curier - se realizează prin intermediul angajatului cu atribuţii privind 

registratura generală; 

► prin afișare pe site-ul propriu - se realizează prin intermediul Compartimentului  

informatică; 

► prin Poşta militară – se realizează prin intermediul angajatului care efectuează 

lucrările de secretariat la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Județean Alba; 

► direct şi personal la registratura instanţelor judecătoreşti din municipiul Alba Iulia  

                 (2) În toate cazurile, angajatul care are atribuții cu privire la expedierea 

corespondenţei va aplica pe exemplarul care rămâne în instituţie parafa de expediere, va 

completa data expedierii (anul, luna, ziua), va semna şi se va asigura de existenţa confirmării 

acesteia. 

     (3) Un exemplar al actului expediat purtând parafa de expediere se 

înapoiază persoanei care l-a întocmit, acesta urmând să îl păstreze în vederea arhivării întregii 

lucrări. 

       (4) Angajatul care a întocmit corespondenţa completează în sistemul de 

evidență electronică a documentelor, rubricile specifice expedierii, inclusiv indicativul dosarului. 

     (5) După rezolvare, compartimentul de specialitate grupează 

documentele conform nomenclatorului arhivistic aprobat. 

           Art. 78. Pentru corespondenţa care se expediază prin POŞTA MILITARĂ angajatul care 

a întocmit corespondenţa va înscrie pe plic datele de identificare ale destinatarului (instituţia, 

localitatea, persoana de contact şi nr. de înregistrare). Angajatul care efectuează lucrările de 

secretariat la Cabinetul Preşedintelui completează în „Borderou” rubricile specifice expedierii 

aplicând pe copia documentului care se expediază ştampila „EXPEDIAT POŞTA MILITARĂ”.  

Dovada expedierii prin poşta militară o constituie borderoul întocmit, păstrat de către angajatul 

care efectuează lucrările de secretariat la Cabinetul Preşedintelui. 

          Art. 79. (1) Angajatul care are atribuţii privind registratura generală sortează 

corespondenţa pe destinatari, după care completează plicurile, trecând numele sau denumirea 

destinatarului şi adresa completă. 

   (2) Pe plicul de corespondență vor fi înscrise citeț numele și prenumele 

destinatarului sau după caz titulatura instituției ori autorității administrației publice, scrise corect, 

fără prescurtări, urmate de adresa exactă însoțită de codul poștal. În partea stângă a plicului va fi 

înscris numărul de înregistrare al documentului transmis cu plicul respectiv. 

             (3) În municipiul Alba Iulia expedierea corespondenţei către instituţii se poate 

face pe bază de condică de predare-primire, prin curier asigurat din cadrul Serviciului 

administrativ. 
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           Art. 80. (1) În sistemul informatic de gestionare a documentelor INFOCET, orice mișcare 

a documentelor se consemnează în evidența electronică, urmând ca transferurile să fie operate și 

prin intermediul Condicilor de predare-primire a documentelor. 

    (2) Documentele intrate, precum și cele întocmite în cadrul structurilor 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba se predau destinatarilor în mod obligatoriu 

și sub semnătură în Condica de predare-primire a documentelor. 

    (3) Pot fi transmise documente între structurile aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Alba sau între funcționari publici/personal contractual și prin intermediul 

poștei electronice, prin e-mail. 

Art. 81. (1) Documentele neclasificate se expediază și se transportă în plicuri lipite și 

ștampilate prin poșta civilă, poșta militară sau curieri proprii, cu excepția documentelor pentru 

instanțele judecătorești care pot fi depuse și direct de către consilierii juridici care asigură 

reprezentarea în instanță. 

     (2) Expedierea corespondenței urgente poate fi efectuată și prin alte 

mijloace de comunicare (fax, e-mail), în acest caz urmând a fi imprimată și reținută dovada 

comunicării (care va fi atașată la sfârșitul documentului). 

    (3) Expedierea documentelor către entități din străinătate și misiuni 

diplomatice se face prin intermediul Compartimentului relații internaționale. 

 

CAPITOLUL VIII    

Constituirea arhivei 

 

 Art. 82. Compartimentul registratură, arhivă, monitorul oficial are obligația de a asigura 

evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor deţinute de Consiliul 

Județean Alba, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1994 a arhivelor 

naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 83. (1) Şeful fiecărei structuri din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba răspunde de întocmirea proiectului de nomenclator arhivistic pentru documentele 

specifice direcției/serviciului/biroului/compartimentului respectiv.  

     (2) Propunerile vor fi centralizate de Compartimentul registratură, arhivă, 

monitorul oficial şi vor fi înaintate, în trei exemplare originale, spre aprobare şi confirmare. 

     (3) Nomenclatorul arhivistic va fi confirmat de Serviciul Judeţean Alba al 

Arhivelor Naţionale și aprobat, prin dispoziție de către președintele Consiliului Județean Alba. 

     (4) După confirmare, nomenclatorul arhivistic va fi difuzat la toate structurile 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în vederea aplicării lui. 

     (5) Nomenclatorul dosarelor nu se modifică anual, ci numai atunci când se 

produc schimbări în structura aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. În cazul 

înfiinţării de noi compartimente, nomenclatorul se completează cu denumirea acestora şi cu 

dosarele nou create. În cazul compartimentelor care primesc atribuții noi, vor fi create alte grupe 

de documente decât cele prevăzute iniţial, iar nomenclatorul arhivistic va fi completat cu noile 

dosare. 

 Art. 84. (1) După rezolvarea lor, documentele se grupează în dosare, potrivit 

nomenclatorului arhivistic şi vor fi predate la Compartimentul registratură, arhivă, monitorul 

oficial, în al doilea an de la constituire.  

       (2) Anual, documentele se grupează în unităţi arhivistice, potrivit problematicii 

şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă. 

 Art. 85. În vederea predării dosarelor la Compartimentul registratură, arhivă, monitorul 

oficial vor fi efectuate următoarele operaţiuni: 

   documentele cuprinse în dosar vor fi ordonate cronologic sau, în cazuri speciale, după 

alte criterii (alfabetic, geografic etc.) aprobate prin procedură;  

  în constituirea dosarului va fi folosită ordinea cronologică, actele mai vechi trebuie să 

se afle deasupra și cele mai noi dedesubt; 

   vor fi îndepărtate acele, clamele, agrafele metalice, filele nescrise, dubletele; 

   documentele din fiecare dosar vor fi legate în coperte de carton, în așa fel încât să se 

asigure citirea completă a textului, datelor și rezoluțiilor; 
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   dosarele nu trebuie să aibă mai mult de 250 - 300 file; în cazul depășirii acestui 

număr, se constituie mai multe volume ale aceluiași dosar; 

   filele dosarelor vor fi numerotate în colțul din dreapta sus, cu creion negru; în cazul 

dosarelor compuse din mai multe volume, filele vor fi numerotate începând cu numarul l pentru 

fiecare volum; 

   pe coperta dosarului vor fi înscrise: denumirea Consiliul Județean Alba, denumirea 

structurii din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba creator al dosarului, numărul 

de dosar din inventar, anul, indicativul din nomenclatorul arhivistic în vigoare, datele de început 

și de sfârșit, numărul de file, volumul și termenul de păstrare; 

   pe o foaie nescrisă, adăugată la sfârșitul dosarului, sau pe prima pagină nescrisă a 

registrelor și condicilor, angajatul de la compartimentul creator al dosarului va face următoarea 

certificare: „Prezentul dosar (registru, condică) conține ... fileˮ, în cifre și, între paranteze, în 

litere, după care își va înscrie numele și prenumele citeț, va semna și va înscrie data certificării. 

 Art. 86. (1) Dosarele vor fi depuse la Compartimentul registratură, arhivă, monitorul 

oficial pe bază de inventare, întocmite după modelul prezentat în anexa nr. 2 a Instrucţiunilor 

privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente aprobate de conducerea 

Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/2 mai 1996.  

     (2) Inventarul va cuprinde toate dosarele cu același termen de păstrare, create în 

cursul unui an, de către un compartiment. În aceste condiții, fiecare compartiment va întocmi 

atâtea inventare câte termene de păstrare sunt preăzute în nomenclatorul arhivistic, la 

compartimentul respectiv.  

      (3) În cazul dosarelor formate din mai multe volume, în inventar fiecare volum 

va primi un număr curent distinct.  

      (4) Inventarele vor fi întocmite în 3 exemplare pentru documentele 

nepermanente și în 4 exemplare pentru documentele permanente, dintre care un exemplar rămâne 

la compartimentul care face predarea, iar celelalte vor fi depuse o dată cu dosarele la 

Compartimentul registratură, arhivă, monitorul oficial. 

 Art. 87. (1) Dosarele neîncheiate în anul respectiv, ca și cele care, din motive justificate, 

se opresc la compartiment, vor fi trecute în inventarul anului respectiv, cu menționarea 

nepredării lor; în momentul predării lor ulterioare, în inventar va fi mentionat acest lucru. 

     (2) Dosarele care cuprind acte din mai mulți ani vor fi inventariate la anul de 

început, urmând a fi menționate în inventar datele extreme.  

 Art. 88. Constituirea dosarelor, inventarierea și predarea lor intră în obligația 

compartimentelor creatoare de documente. Predarea la Compartimentul registratură, arhivă, 

monitorul oficial va fi făcută conform unei programari prealabile, stabilită de comun acord între 

cele două compartimente (predător și primitor).  

 Art. 89. Evidența dosarelor și a inventarelor depuse la Compartimentul registratură, 

arhivă, monitorul oficial va fi ținută în registrul de evidență curentă, conform modelului prevăzut 

în anexa nr. 4 a Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de 

documente aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/2 mai 1996.  

 Art. 90. (1) Scoaterea dosarelor din evidenţa Compartimentului registratură, arhivă, 

monitorul oficial va fi făcută numai cu aprobarea președintelui Consiliului Județean Alba şi cu 

confirmarea Serviciului Județean Alba al Arhivelor Naţionale, în urma selecţionării, transferului 

către altă unitate deţinătoare sau ca urmare a distrugerii provocate de evenimente neprevăzute. 

        (2) În cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

funcţionează o comisie de selecţionare, numită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean 

Alba, compusă din: un preşedinte, un secretar şi un număr impar de membri numiţi din rândul 

specialiştilor proprii.  

      (3) Această comisie se întruneşte anual sau ori de câte ori este necesar, pentru a 

analiza fiecare unitate arhivistică în parte, stabilindu-i valoarea practică sau istorică; hotărârea 

luată se consemnează într-un proces-verbal, întocmit potrivit anexei nr. 5 din Legea nr. 16/1994 

a Arhivelor Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

        (4) Procesul-verbal de selecţionare, însoţit de inventarele documentelor propuse 

spre eliminare ca fiind lipsite de valoare, precum şi de inventarele documentelor ce se păstrează 

permanent, se înaintează spre aprobare comisiei din cadrul Serviciului Judeţean Alba al 

Arhivelor Naţionale. 
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      (5) Documentele vor putea fi scoase din evidenţa arhivei şi pot fi eliminate 

numai în baza proceselor-verbale ale comisiei de selecționare. 

 Art. 91. (1) Documentele care au atribuit un nivel de clasificare vor fi înregistrate, 

manipulate, studiate și păstrate potrivit actelor normative în vigoare privind apărarea secretului 

de stat.  

      (2) Gruparea în dosare, inventarierea şi selecţionarea documentelor care au 

atribuit un nivel de clasificare va fi făcută în conformitate cu prevederile  Instrucţiunilor privind 

activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente aprobate de conducerea Arhivelor 

Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/2 mai 1996, cu următoarele precizări: 

 - gruparea documentelor în dosare va fi făcută pe baza nomenclatorului arhivistic, în care 

se cuprind şi categoriile de documente din listele de date şi informaţii secrete de stat.  

 - gruparea documentelor secrete în dosare se face separat de cele nesecrete;  

 - documentele secrete de serviciu şi nesecrete, care fac corp comun cu documentele 

secrete de stat (situaţii, grafice, schiţe, tabele) şi care nu pot fi separate, vor intra în componenţa 

dosarului cu documente secrete de stat;  

 - gruparea documentelor secrete de stat în dosare, legarea acestora, numerotarea filelor şi 

certificarea va fi făcută în anul următor creării lor, la structura de securitate, urmând a fi predate 

Compartimentul registratură, arhivă, monitorul oficial, pe bază de inventare, după declasificarea 

acestora.  

 - documentele secrete de stat care îşi păstrează acest caracter şi după expirarea termenului 

de păstrare prevăzut în nomenclator vor fi selecţionate la structura de securitate de către o 

comisie de selecţionare având în componenţă persoane care au acces la date, informaţii şi 

documente secrete de stat.  

  Art. 92. (1) Compartimentul registratură, arhivă, monitorul oficial are obligația de a se 

asigura că documentele sunt păstrate în arhivă, în condiții corespunzătoare, urmând ca acestea să 

fie asigurate împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării în alte situaţii decât 

cele prevăzute de lege.  

     (2) Documentele de arhivă vor fi păstrate în încăperi amenajate în acest scop, cu 

asigurarea condiţiilor necesare pentru păstrarea corespunzătoare a documentelor şi pentru 

protecţia lor faţă de acţiunea agenţilor de deteriorare: praf, lumina solară, solicitări la uzura 

mecanică, variaţii de temperatură şi umiditate, temperaturi excesive, surse de infecţie sau 

întreţinere a agenţilor biologici, pericol de foc, inundaţii sau infiltraţii de apă. 

     (3) Depozitul de arhivă va fi dotat cu rafturi, rastele, dulapuri şi alte mijloace de 

depozitare specifice, de preferinţă din metal acoperit cu vopsele stabile, anticorozive şi fără 

emanaţii. 

 Art. 93. La manipularea şi transportul documentelor vor fi luate măsurile de protecţie 

necesare asigurării arhivei pe toată durata transportului. 

 Art. 94. Documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi 

extrase privind drepturile individuale ale cetăţenilor, vor fi păstrate în arhiva Consiliului 

Județean Alba. 

           Art. 95. Copiile sau extrasele solicitate se certifică prin aplicarea ştampilei „Conform cu 

originalul” conform prevederilor legale şi se eliberează, personal, solicitantului ori 

împuternicitului său legal, sau se expediază prin poştă. 

 Art. 96. În cazul reorganizării unor compartimente, arhiva din cadrul acestora va fi 

predată compartimentului care a preluat activitatea. 

 Art. 97. Prevederile prezentului regulament se completează, în mod corespunzător cu 

prevederile Nomenclatorului arhivistic confirmat de Şeful Serviciului Judeţean Alba al Arhivelor 

Naţionale şi ale actelor normative în vigoare, specifice domeniului reglementat. 

 

CAPITOLUL IX   

Dispoziţii finale 

              

Art. 98. Primirea, înregistrarea, redactarea, semnarea, gestionarea și circulația 

documentelor care au atribuit un nivel de clasificare se face în conformitate cu prevederile 

Programului propriu de prevenire a scurgerii de informații clasificate, precum şi a procedurilor 

operaţionale aplicabile în domeniul informaţiilor clasificate. 
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Art. 99. În conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 

600 din 20 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice vor fi redactate proceduri operaţionale şi de sistem. 

 

              Contrasemnează, 

       PREŞEDINTE        SECRETAR GENERAL, 

     ION DUMITREL    VASILE BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul  

organizat pentru ocuparea a unui post vacant de medic în specialitatea boli infecţioase la 

Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale din cadrul  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 23925 din 4 noiembrie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la 

aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea a unui post vacant de 

medic în specialitatea boli infecţioase la Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

- adresa nr. 18573 din 28 octombrie 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu 

privire la propunerea comisiei de concurs, pentru ocuparea a unui post vacant de medic în 

specialitatea boli infecţioase la Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată cu nr. 23441 din 28 octombrie 

2019 la registratura Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 alin. 1 lit. f şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7 alin. 1 lit. a, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea 

concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi 

chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de 

compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în 

unităţile sanitare publice cu paturi, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 869 din 9 

iulie 2015,  cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea a unui 

post vacant de medic în specialitatea boli infecţioase la Serviciul de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în 

următoarea componenţă:  

Preşedinte: 

conf. univ. dr. Victoria BÎRLUŢIU         - Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu Facultatea 

de Medicină  

                                                                                     

Membri: 

           conf. univ. dr. Mirandolina PRIŞCĂ    - Universitatea de vest „Vasile Goldiş” Arad      

Facultatea de Medicină  

dr. Corina Liana MANIU                     - reprezentant Colegiul Medicilor Alba; 

Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

                       Luminiţa SÂNTIMBREAN       - reprezentantul Consiliului Judeţean Alba; 
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                       dr. Silviu - Dan CRAINIC         - director medical, Spitalul Judeţean de  

                                                                          Urgenţă Alba Iulia; 

                     dr. Daniela DREGHICI POPA       - reprezentantul Direcţiei de Sănătate 

                                                        Publică Alba; 

Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 

           dr. Maria Simona CĂBULEA       - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei de 

Sănătate Publică Alba, Colegiului Medicilor Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 

administraţie publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

                    

                                    Contrasemnează, 

           PREŞEDINTE              SECRETAR GENERAL 

                   Ion DUMITREL                         Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 559 

Alba Iulia,  4  noiembrie 2019 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare şi negociere pentru atribuirea contractului de 

achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de implementare, de închiriere licenţe, suport 

tehnic şi mentenanţă - Aplicația Investiții şi Aplicația Patrimoniu, precum şi a serviciilor 

de suport tehnic şi mentenanţă - Aplicația Indsoft Sico, Aplicația Indsoft Simtax C şi 

Aplicația Indsoft Infocet în vederea realizării unui sistem informatic integrat începând cu 1 

ianuarie 2020” prin procedura de NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ  

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 24409/7 noiembrie 2019 al Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor cu privire la constituirea comisiei de evaluare şi 

negociere pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de 

implementare, de închiriere licenţe, suport tehnic şi mentenanţă - Aplicația Investiții şi Aplicația 

Patrimoniu, precum şi a serviciilor de suport tehnic şi mentenanţă - Aplicația Indsoft Sico, 

Aplicația Indsoft Simtax C şi Aplicația Indsoft Infocet în vederea realizării unui sistem 

informatic integrat începând cu 01.01.2020” prin procedura de NEGOCIERE FĂRĂ 

PUBLICARE PREALABILĂ; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 lit. f şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

- art. 104 alin. 1 lit. c şi alin. 2 lit. b şi lit. c din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările si completările ulterioare; 

     - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate 

prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare, emit următoarea  

 

DISPOZIŢIE 

 

 Art. 1. Aprob constituirea comisiei de evaluare şi negociere pentru atribuirea contractului 

de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de implementare, de închiriere licenţe, suport 

tehnic şi mentenanţă - Aplicația Investiții şi Aplicația Patrimoniu, precum şi a serviciilor de 

suport tehnic şi mentenanţă - Aplicația Indsoft Sico, Aplicația Indsoft Simtax C şi Aplicația 

Indsoft Infocet în vederea realizării unui sistem informatic integrat începând cu 1 ianuarie 

2020” prin procedura de NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ,  în următoarea 

componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Andreea Maria BABIN  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrare domeniul public și privat, informatică 

Membri titulari: 

Camelia Ileana LAZĂR  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

buget-venituri 

Dana Georgiana LUPEA  - consilier achiziţii publice principal, Direcţia dezvoltare și bugete  

    - Serviciul achiziţii publice și monitorizarea implementării  

    contractelor 

Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice -  

    Serviciul juridic-contencios 

Dana POTOPEA  -  şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul achiziţii  

    publice și monitorizarea implementării contractelor 

Membri rezervă: 

Luminiţa Iuliana SAVA  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  
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    administrare domeniul public și privat, informatică 

Silvia Maria SCOARŢĂ  - consilier achiziţii publice asistent, Direcţia dezvoltare și bugete - 

Serviciul achiziţii publice și monitorizarea implementării  

contractelor 

 

Art. 2. În vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de 

implementare, de închiriere licenţe, suport tehnic şi mentenanţă - Aplicația Investiții şi 

Aplicația Patrimoniu, precum şi a serviciilor de suport tehnic şi mentenanţă - Aplicația 

Indsoft Sico, Aplicația Indsoft Simtax C şi Aplicația Indsoft Infocet în vederea realizării unui 

sistem informatic integrat începând cu 1 ianuarie 2020” prin procedura de NEGOCIERE 

FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ, în raport cu sarcinile şi responsabilităţile, comisia de 

evaluare şi negociere are, în ansamblu, următoarele atribuţii:  

a.) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; 

b.) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi; 

c.) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului 

de sarcini; 

d.) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de 

atribuire, dacă este cazul; 

e.) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea 

conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile 

care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum 

şi, dacă este cazul, verificarea încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 210 din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

f.) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării 

ofertelor;  

g.) stabilirea ofertelor neadecvate, inacceptabile şi/sau neconforme, precum şi a motivelor 

care stau la baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;  

h.) stabilirea ofertelor admisibile;  

i.) realizarea selecţiei ofertantului (candidatului) pentru etapa a doua de negociere; 

j.) desfăşurarea negocierilor cu operatorul economic invitat la etapa a doua de negociere; 

k.) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut 

în documentaţia de atribuire;  

l.) stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare 

a procedurii; 

m.) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe şi a raportului procedurii de 

atribuire.    

 

Art. 3. Aprob numirea doamnei  Andreea Maria BABIN - consilier superior, Direcţia 

gestionarea patrimoniului - Serviciul administrare domeniul public și privat, informatică ca 

persoană responsabilă de execuţia contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de 

implementare, de închiriere licenţe, suport tehnic şi mentenanţă - Aplicația Investiții şi 

Aplicația Patrimoniu, precum şi a serviciilor de suport tehnic şi mentenanţă - Aplicația 

Indsoft Sico, Aplicația Indsoft Simtax C şi Aplicația Indsoft Infocet în vederea realizării unui 

sistem informatic integrat începând cu 1 ianuarie 2020”. 
 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 

administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţia gestionarea patrimoniului, 

Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor, Serviciului administrare 

domeniul public şi privat, informatică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.                              

                                                                                  Contrasemnează 

          PREŞEDINTE                     SECRETAR GENERAL, 

                Ion DUMITREL                                                  Vasile BUMBU  

Nr. 563 

Alba Iulia,  7 noiembrie 2019   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul  

organizat pentru ocuparea a unui post vacant de farmacist la Farmacia din cadrul  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, organizat în perioada septembrie - noiembrie 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 24425 din 7 noiembrie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la 

aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea a unui post vacant de 

farmacist la Farmacia din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

- adresa nr. 19259 din 5 noiembrie 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu 

privire la propunerea comisiei de concurs, pentru ocuparea a unui post vacant de farmacist la 

Farmacia, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată cu nr. 24267 din 6 

noiembrie 2019 la registratura Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 alin. 1 lit. f şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7 alin. 1 lit. a, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea 

concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi 

chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de 

compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în 

unităţile sanitare publice cu paturi, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 869 din 9 

iulie 2015,  cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea a unui 

post vacant de farmacist la Farmacia din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

organizat în perioada septembrie - noiembrie, în următoarea componenţă:  

 

Preşedinte: 

conf. univ. dr. Elena DINTE  - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”  

     Cluj Napoca  

                                                                                     

Membri: 

conf. univ. dr. Oliviu VOŞTINARU  - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu  Haţieganu”  

       Cluj Napoca  

farm. Elena NEAMŢU                          - reprezentant Colegiul Farmaciştilor Alba; 

Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

 Luminiţa SÂNTIMBREAN        - reprezentantul Consiliului Judeţean Alba; 

 dr. Silviu - Dan CRAINIC          - director medical, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

  Andreea AVRAM                          - reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Alba; 

Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 
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farm. Maria Dorotea BRUDIU    - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei de 

Sănătate Publică Alba, Colegiului Farmaciştilor Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei 

juridică şi administraţie publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

                    

                                  Contrasemnează, 

           PREŞEDINTE              SECRETAR GENERAL 

                   Ion DUMITREL                         Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 565 

Alba Iulia,  8 noiembrie 2019 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

LICITAŢIE DESCHISĂ a contractului de furnizare având ca obiect „Autoturism şi 

autoutilitară”, LOT 1: Autoturism şi LOT 2: Autoutilitară 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 24688/11 noiembrie 2019 al Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a 

ofertelor pentru atribuirea prin LICITAŢIE DESCHISĂ a contractului de furnizare având ca 

obiect „Autoturism şi autoutilitară”, LOT 1: Autoturism şi LOT 2: Autoutilitară; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 lit. f şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

     - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate 

prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

LICITAŢIE DESCHISĂ a contractului de furnizare având ca obiect „Autoturism şi 

autoutilitară”, LOT 1: Autoturism şi LOT 2: Autoutilitară, în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Paul Marius HAŢEGAN  - şef serviciu, Serviciul administrativ 

Membri titulari: 

Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior,  Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

      programe, lucrări, întreţinere drumuri - Compartimentul siguranța  

      circulației pe drumurile județene 

Ioan POPA     - consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete, Compartimentul 

     contabilitate financiar 

Angela RUSU   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie 

      publică - Serviciul juridic-contencios 

Silvia Maria SCOARȚĂ  - consilier achiziții publice asistent, Direcţia dezvoltare-bugete - 

Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor    

Membri de rezervă: 

Marius Vasile TRIFAN  - inspector de specialitate gradul I, Serviciul administrativ 

Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie  

    publică - Serviciul juridic-contencios 

Maria DAMIAN   - consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete - Compartimentul 

contabilitate financiar 

Dana POTOPEA   - şef serviciu, Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul achiziţii  
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    publice şi monitorizarea implementării contractelor    

 

Art. 2. În vederea atribuirii prin LICITAŢIE DESCHISĂ a contractului de furnizare 

având ca obiect „Autoturism şi autoutilitară”, LOT 1: Autoturism şi LOT 2: Autoutilitară,  în 

raport cu sarcinile şi responsabilităţile, Comisia de evaluare are, în ansamblu, următoarele 

atribuţii:  

a.) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; 

b.) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi; 

c.) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului 

de sarcini; 

d.) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de 

atribuire, dacă este cazul; 

e.) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea 

conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile 

care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum 

şi, dacă este cazul, verificarea încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 210 din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

f.) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării 

ofertelor;  

g.) stabilirea ofertelor neadecvate, inacceptabile şi/sau neconforme, precum şi a motivelor 

care stau la baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;  

h.) stabilirea ofertelor admisibile;  

i.) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în 

documentaţia de atribuire;  

j.) stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare 

a procedurii; 

k.) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe şi a raportului procedurii de 

atribuire.    

  Art. 3. (1) Aprob numirea domnului Paul Marius HAŢEGAN - şef serviciu, Serviciul 

administrativ, ca persoană responsabilă de execuţia contractului de furnizare având ca obiect 

LOT 1: Autoturism.  

                (2) Aprob numirea domnului Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior,  

Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri - 

Compartimentul siguranța circulației pe drumurile județene ca persoană responsabilă de 

execuţia contractului de furnizare având ca obiect  LOT 2: Autoutilitară. 

 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 

administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului administrativ,  Serviciului 

programe, lucrări, întreţinere drumuri, Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.                                        

            

                                                             Contrasemnează, 

           PREŞEDINTE              SECRETAR GENERAL 

                   Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 566                   

Alba Iulia,  11 noiembrie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul  

organizat pentru ocuparea a unui post vacant de medic specialist în specialitatea 

neurologie pediatrică la CSM Copii din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,  

organizat în perioada septembrie - noiembrie 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 24661 din 11 noiembrie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la 

aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea a unui post vacant de 

medic specialist în specialitatea neurologie pediatrică la CSM Copii din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

- adresa nr. 19348 din 6 noiembrie 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu 

privire la propunerea comisiei de concurs, pentru ocuparea a unui post vacant de medic specialist 

în specialitatea neurologie pediatrică la CSM Copii, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, înregistrată cu nr. 24380 din 6 noiembrie 2019 la registratura Consiliului Judeţean 

Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 alin. 1 lit. f şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7 alin. 1 lit. a, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea 

concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi 

chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de 

compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în 

unităţile sanitare publice cu paturi, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 869 din 9 

iulie 2015,  cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea a unui 

post vacant de medic specialist în specialitatea neurologie pediatrică la CSM Copii din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, organizat în perioada septembrie – noiembrie, în 

următoarea componenţă:  

 

Preşedinte: 

conf. univ. dr. Mihaela Catrinel ILIESCU        - Universitatea de Medicină şi Farmacie                           

„Carol Davila” Bucureşti;               

                                                                                     

Membri: 

şef. lucr. dr. Ioana MINCIU                                  - Universitatea de Medicină şi Farmacie  

„Carol Davila” Bucureşti 

dr. Rodica LAZEA                                                           - reprezentant Colegiul Medicilor Alba; 
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Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

Luminiţa SÂNTIMBREAN                                        - reprezentantul Consiliului Judeţean Alba; 

dr. Alin SÂRBU                                                            - medic şef secţie - Spitalul Judeţean de  

                                                                                        Urgenţă Alba Iulia; 

 Andreea AVRAM                                                      - reprezentantul Direcţiei de Sănătate 

                                                                Publică Alba; 

Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 

dr. Flavia Tania COZMA                                             - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei de 

Sănătate Publică Alba, Colegiului Medicilor Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 

administraţie publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.          

                                                                                                              

              

                                                                       Contrasemnează, 

           PREŞEDINTE              SECRETAR GENERAL 

                   Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 567 

Alba Iulia,  11 noiembrie 2019 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  publică având ca obiect  

„Servicii de vidanjare a bazinului de levigat al Depozitului neconform de deşeuri  

închis Alba Iulia şi al Depozitului neconform de deşeuri închis Aiud, transportul  

şi deversarea levigatului în staţii de epurare autorizate” 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 24694/11 noiembrie 2019 al Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a 

ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  

publică având ca obiect „Servicii de vidanjare a bazinului de levigat al Depozitului neconform 

de deşeuri închis Alba Iulia şi al Depozitului neconform de deşeuri închis Aiud, transportul şi 

deversarea levigatului în staţii de epurare autorizate”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 lit. f şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

     - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  publică având ca obiect „Servicii 

de vidanjare a bazinului de levigat al Depozitului neconform de deşeuri închis Alba Iulia şi al 

Depozitului neconform de deşeuri închis Aiud, transportul şi deversarea levigatului în staţii de 

epurare autorizate”, în următoarea componenţă: 

 

Președinte cu drept de vot: 

Bogdan OLAR   - consilier asistent, Serviciul mediu 

 

Membri titulari: 

Ioan POPA     - consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete – Compartimentul 

      contabilitate financiar 

Angela RUSU   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie  

     Publică - Serviciul juridic-contencios 

Adela BOZDOG   - consilier superior, Serviciul mediu 

Dana POTOPEA   - şef serviciu, Direcţia dezvoltare-bugete - Serviciul achiziţii  

     publice şi monitorizarea implementării contractelor    

 

Membri de rezervă: 

Cristel Sandu DAUCEANU - consilier superior, Serviciul mediu  
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Gabriel Ioan VASIU  - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie 

Publică - Serviciul juridic-contencios 

Maria DAMIAN   - consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete – Compartimentul 

contabilitate financiar 

Dana Georgiana LUPEA  - consilier achiziţii publice superior, Direcţia dezvoltare-bugete - 

     Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării  

    contractelor 

 

Art. 2. În vederea atribuirii prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de 

achiziţie  publică având ca obiect „Servicii de vidanjare a bazinului de levigat al Depozitului 

neconform de deşeuri închis Alba Iulia şi al Depozitului neconform de deşeuri închis Aiud, 

transportul şi deversarea levigatului în staţii de epurare autorizate”,  în raport cu sarcinile şi 

responsabilităţile, Comisia de evaluare are, în ansamblu, următoarele atribuţii:  

a.) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; 

b.) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi; 

c.) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului 

de sarcini; 

d.) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de 

atribuire, dacă este cazul; 

e.) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea 

conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile 

care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum 

şi, dacă este cazul, verificarea încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 210 din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

f.) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării 

ofertelor;  

g.) stabilirea ofertelor neadecvate, inacceptabile şi/sau neconforme, precum şi a motivelor 

care stau la baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;  

h.) stabilirea ofertelor admisibile;  

i.) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în 

anunţul de participare simplificat; 

j.) stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare 

a procedurii; 

k.) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe şi a raportului procedurii de 

atribuire.    

 

  Art. 3. Aprob numirea domnului Cristel Sandu DAUCEANU - consilier superior, 

Serviciul mediu, ca persoană responsabilă de execuţia contractului de achiziţie  publică având 

ca obiect „Servicii de vidanjare a bazinului de levigat al Depozitului neconform de deşeuri închis 

Alba Iulia şi al Depozitului neconform de deşeuri închis Aiud, transportul şi deversarea 

levigatului în staţii de epurare autorizate”. 

 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 

administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului mediu, Serviciului achiziții 

publice și monitorizarea implementării contractelor şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.                                        

            

                                                             Contrasemnează, 

           PREŞEDINTE              SECRETAR GENERAL 

                   Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU 

 

 

Nr. 568                   

Alba Iulia,  11 noiembrie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „ordinară”, în ziua de 19 noiembrie 2019 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Luând în considerare propunerea secretarului general al judeţului Alba nr. 24790/12 

noiembrie 2019 cu privire la convocarea consilierilor judeţeni ai judeţului Alba în şedinţă 

ordinară şi Proiectul ordinii de zi al şedinţei; 

 Având în vedere prevederile art. 178 alin. 1, art. 179 alin. 2 lit. b, art. 243 alin. 1 lit. a, 

art. 179 alin. 6 coroborat cu art. 134 alin. 5 şi art. 138 alin. 15 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit 

următoarea 

 

DISPOZIȚIE  

 

 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă „ordinară”, în ziua de 19 noiembrie 

2019, ora 11
00

, ședință care va avea loc în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului din municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, 

judeţul Alba. 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa - parte integrantă a prezentei 

dispoziţii. 

Art. 3. (1) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi însoţite de anexele 

corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte 

documente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin e-mail (comunicare pe 

adresa de poştă electronică aflată în baza de date a Consiliului Judeţean Alba). 

     (2) Aducerea la cunoştinţă publică a materialelor înscrise pe ordinea de zi se 

face prin afişare pe  pagina de internet www.cjalba.ro 

Art. 4. Consilierii judeţeni pot formula şi depune amendamente la proiectele de hotărâri 

înscrise pe ordinea de zi, până în data de 18 noiembrie 2019.  

Art. 5. (1) Prezenta dispoziție împreună cu anexa, se afișează la sediul Consiliului 

Județean Alba, se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, consilierilor judeţeni, 

direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.      

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul 

Direcţiei juridică şi administraţie publică. 

 

                          Contrasemnează, 

       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 

        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

Nr.  569 

Alba Iulia, 12 noiembrie 2019 
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Anexa la Dispoziţia Preşedintelui  

Consiliului Judeţean Alba nr. 569/12 noiembrie 2019 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a şedinţei „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 19 noiembrie 2019 

 

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 24 octombrie 2019 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba 

2. Proiect de hotărâre nr. 189/30 septembrie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la 

nivel judeţean, în judeţul Alba 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică 

și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de 

afaceri  

3. Proiect de hotărâre nr. 216/4 noiembrie 2019 privind aprobarea modificării și 

completării  poziției nr. crt. 114 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului  

4. Proiect de hotărâre nr. 217/4 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea propunerii de 

omologare a traseelor turistice montane din judeţul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 

sport 

5. Proiect de hotărâre nr. 218/4 noiembrie 2019 privind rectificarea Bugetului de venituri 

și cheltuieli pentru anul 2019 al  Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  

6. Proiect de hotărâre nr. 219/4 noiembrie 2019 privind rectificarea Bugetului de venituri 

și cheltuieli pentru anul 2019 al  Societății „Parcul Industrial Cugir” SA 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  

7. Proiect de hotărâre nr. 221/8 noiembrie 2019 privind stabilirea preţurilor medii la 

principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2020, în 

judeţul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  

8. Proiect de hotărâre nr. 222/8 noiembrie 2019 privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică 

și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

9. Proiect de hotărâre nr. 223/8 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea Planului de 

restructurare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoanele 

Adulte cu Dizabilități  Galda de Jos, cu sediul în Comuna Galda de Jos, nr. 376,  județul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și 

Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

10. Proiect de hotărâre nr. 224/12 noiembrie 2019 privind acceptarea donației bunului 

imobil înscris în CF nr. 72174 Blaj și declararea acestuia ca bun imobil aparținând domeniul 

public al Județului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și 

Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială 

11. Proiect de hotărâre nr. 225/12 noiembrie 2019 cu privire la însuşirea Documentaţiilor 

cadastrale privind actualizare date imobile, având categoria de folosinţă drum, asupra unor 

imobile - poduri, în vederea înscrierii construcţiilor în cartea funciară acestea fiind situate pe DJ 

107I, pe raza administrativ teritorială a localităţilor Aiud, Ponor, Mogoş, Bucium, ca bunuri 

aparţinând domeniului public al Judeţului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului 

12. Proiect de hotărâre nr. 226/12 noiembrie 2019 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul 

„Modernizare drum județean DJ 142L: Ciumbrud - Sâncrai - Rădești - Leorinț - Meșcreac - 

Pețelca - Căpud - Zărieș - Gara Podu Mureș (DN 14B)” și a indicatorilor tehnico-economici 

corespunzători tronsonului cuprins între km 16+850 – 21+222.24 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului  

13. Proiect de hotărâre nr. 227/12 noiembrie 2019 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul „Pod pe DJ 141C peste Valea Cenade km 2 + 600, județul Alba” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului  

14. Proiect de hotărâre nr. 228/12 noiembrie 2019 privind aprobarea modificării Statului 

de funcţii ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică 

și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educaţie. cultură, tineret, ONG-uri şi sport 

15. Proiect de hotărâre nr. 193/14 octombrie 2019 privind preluarea cotei de  1/2 părți 

asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al 

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

al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului  

16. Proiect de hotărâre nr. 202/16 octombrie 2019 privind aprobarea Acordului de 

asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - 

Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate 

al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 
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juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 

sport 

17. Întrebări, interpelări, declaraţii politice 

                          Contrasemnează, 

       PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 

        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comisiei de recepție a serviciilor de coordonare în materie de 

securitate și sănătate în muncă prestate pe perioada execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de 

investiții „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - 

Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - 

Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” 

 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 24399/7 noiembrie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba pentru constituirea Comisiei de 

recepție a serviciilor de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă prestate  pe 

perioada execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drum județean DJ 107 

I : Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - 

Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - 

Bucium Sat - DN74 (Cerbu)ˮ; 

Luând în considerare prevederile: 

         -  Contractului de finanţare nr. 139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707 încheiat între 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de 

Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional 

Regional 2014-2020 şi Parteneriatul dintre UAT Județul Alba - lider de proiect, UAT Municipiul 

Aiud, UAT Comuna Bucium, UAT Comuna Mogoș, UAT Comuna Rîmeț şi UAT Comuna Ponor. ; 

-  Contractului de prestări servicii nr. 15806/6/24.07.2019 încheiat între UAT - Județul 

Alba și Societatea Health Safety Engineering Services S.R.L. având ca obiect coordonare în 

materie de securitate și sănătate în muncă pe perioada executiei lucrărilor pentru obiectivul de 

investiții: „Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești 

- Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - 

Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74 (Cerbu)ˮ. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 191 alin. 1 lit. a și lit. e, art. 191 alin. 6 lit. b coroborat cu art. 173 alin. 5 lit. l și art. 

243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

            - Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind 

organizarea administrativă a teritoriului României; 

- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate 

prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind 

documentele financiar-contabile; 

- Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 

publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia 

aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917 din 12 decembrie 2005, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr. 2861 din 9 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare;      
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În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit 

următoarea 

 

DISPOZIŢIE 

   

         Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de recepție a serviciilor de coordonare în materie de 

securitate și sănătate în muncă prestate pe perioada execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de 

investiții „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - 

Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - 

Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ”, în 

următoarea componenţă: 

 

Preşedinte: 

Ioan BODEA   - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului 

Membri titulari: 

Gabriel-Ioan VASIU  - consilier juridic superior, Direcția juridică şi administraţie publică  

    - Serviciul juridic-contencios  

Andreea-Maria BABIN   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul 

    administrarea domeniul public şi privat, informatică  

Membri de rezervă: 

Sebastian POHONȚU          - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri - Compartimentul  

    siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene 

Angela Monica MARCU     - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

    Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri - Compartimentul  

    administrare drumuri judeţene 

 

         Art. 2. (1) Membrii comisiilor de recepţie nominalizaţi la art. 1 au obligaţia să confirme prin 

semnătură pe documentele de recepţie (Proces verbal de recepţie a serviciilor – anexa la 

Dispoziţie) prestarea serviciilor, după ce verifică în mod amănunţit dacă preţul, cantitatea şi 

calitatea serviciilor prestate corespund cu datele din documentele justificative. 

       (2) În cazul în care la recepţia serviciilor achiziţionate se constată nepotriviri 

cantitative şi calitative faţă de datele cuprinse în documentele însoţitoare, precum şi alte indicii cu 

privire la calitatea serviciilor prestate, comisia de recepţie menţionează şi înregistrează diferenţele 

existente. 

         Art. 3. Prevederile prezentei dispoziţii se completează cu prevederile din Procedura 

operaţională privind recepţia stocurilor, mijloacelor fixe şi serviciilor achiziţionate. 

 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate la art. 1, Direcţiei juridică şi 

administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului și 

Biroului resurse umane din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

   

                                                                                  Contrasemnează 

          PREŞEDINTE                     SECRETAR GENERAL, 

                       Ion DUMITREL                                                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 570                   

Alba Iulia, 12 noiembrie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind constituirea Comandamentului de iarnă 2019-2020 la nivelul  

Consiliului Județean Alba pentru conducerea și coordonarea  activității  de prevenire și 

intervenție  pentru combaterea poleiului  și  înzăpezirii drumurilor județene 

 

 

 

 Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 24927 din 13 noiembrie 2019 al Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba privind 

constituirea comandamentului de iarnă 2019-2020 pentru conducerea și coordonarea activității  de 

prevenire și intervenție pentru combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor județene; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 215/24 

octombrie 2019 pentru aprobarea „Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi 

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

Având în vedere prevederile: 

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

 - art. 4-6, art. 10 lit. d și lit. h, art. 14 și art. 21 din Legea nr. 481/2004 privind protecția 

civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 5 și art. 33 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 7, art. 22, art. 40 alin. 1 și art. 45 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 3 alin. 1, art. 4, art. 5 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - art. 3, art. 8, art. 13, art. 14, art. 24, art. 25 din Normativul privind prevenirea și 

combaterea înzăpezirii drumurilor publice - Indicativ A.N.D. nr. 525-2013, aprobat prin 

Ordinul comun al ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2170 din 18 

iunie 2013 și al ministrului delegat pentru Infrastructura de Interes Național și Investiții Străine 

nr. 289 din 17 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 196 alin. 1, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit 

următoarea 

 

  

DISPOZIȚIE 

 

 

 Art. 1. În scopul conducerii și coordonării activității de prevenire și intervenție pentru 

combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor județene în perioada de iarnă 2019-2020, la nivelul 

Consiliului Județean Alba se constituie Comandamentul de iarnă 2019-2020, în următoarea 

componență: 

Președinte: 

Ion DUMITREL   - președinte al Consiliului Județean Alba 

Vicepreședinte: 

Marius Nicolae HAŢEGAN - vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

Membri: 

Dumitru FULEA  - vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

Vasile BUMBU  - secretar general al Județului Alba 

Dan Mihai POPESCU - administrator public al Judeţului Alba 

Ioan BODEA   - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului 
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Marian Florin AITAI  - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete 

Lucian Onoriu FORDA  - director, Serviciul public județean Salvamont-Salvaspeo Alba 

Paul Marius HAȚEGAN - șef serviciu, Serviciul administrativ 

Floare PERȚA  - șef serviciu, Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri 

Paul Silviu TODORAN  - şef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea domeniului public și privat, informatică 

Cosmin Aurelian OLTEAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

    Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri - Compartimentul  

    siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene 

Sorin Ioan MAIER  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

    Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri - Compartimentul  

    administrare drumuri judeţene 

Sebastian POHONȚU  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

    Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri - Compartimentul  

    siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene  

Ciprian ORLEA  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

    Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri - Compartimentul  

    administrare drumuri judeţene 

Gheorghe POPA   - referent de specialitate, Direcția gestionarea patrimoniului -  

    Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri - Compartimentul  

    administrare drumuri judeţene 

Horea HENDREA   - subinspector de poliție, Inspectoratul Județean de Poliție Alba -  

    Serviciul rutier; 

 

 Art. 2. (1) Direcția gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba va monitoriza starea și situația drumurilor județene în perioada de iarnă 

2019-2020, urmând a informa  Comandamentul de iarnă  cu privire la starea drumurilor județene. 

  (2) Membrii comandamentului vor asigura serviciul de permanență pe toată 

perioada friguroasă 2019 - 2020 conform unei programări lunare și începând cu apariția primelor 

fenomene meteorologice specifice iernii (polei, ninsoare, viscol, etc). 

  (3) Serviciul de permanență  va ține legătura cu bazele de deszăpezire la centrele 

zonale, Instituția Prefectului - Județul Alba, autoritățile administrației publice locale, Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, Inspectoratul Județean de Poliție al 

Județului Alba - Serviciul rutier, Administrația Națională de Meteorologie - Stația Meteorologică 

Alba Iulia, Secția Drumuri Naționale Alba Iulia. 

 Art. 3. Comandamentul de iarnă va coordona și conduce toate acțiunile de intervenție 

necesare asigurării viabilității drumurilor județene în perioada de iarnă 2019-2020. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate în cadrul comandamentului, 

autorităților administrației publice locale, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al 

Județului Alba, Inspectoratului Județean de Poliție al Județului Alba - Serviciul rutier, 

Administrației Națională de Meteorologie - Stația Meteorologică Alba Iulia, Secției Drumuri 

Naționale Alba Iulia, Direcției juridică și administrație publică, Direcției gestionarea 

patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                                                                                  Contrasemnează 

          PREŞEDINTE                     SECRETAR GENERAL, 

                       Ion DUMITREL                                                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 Nr. 571                                                     

 Alba Iulia, 13 noiembrie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la organizarea examenului de promovare în clasă  

a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând: 

          - referatul nr. 24932 din 13 noiembrie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la 

organizarea examenului de promovare în clasă a unui funcţionar public din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

          - propunerea nr. 24597 din 8 noiembrie 2019 a Direcţiei gestionarea patrimoniului privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă; 

  Având în vedere prevederile: 

  - art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 alin. 2 lit. b, art. 618 alin. 23 și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     - art. 144 alin. 1 şi alin. 3 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă 

a funcţionarilor publici aprobat prin Ordinul nr. 1932/2009 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, emit următoarea  

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Aprob, organizarea examenului de promovare în clasă a unui funcţionar public din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în data de 29 noiembrie 2019. 

Art. 2. Desemnez Comisia de examen la examenul de promovare în clasă a unui 

funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în următoarea 

componență: 

Preşedinte:  Ioan BODEA              - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului; 

Membri:    Floare PERŢA    - şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri; 

Horaţiu Zaharia SUCIU  - şef birou, Biroul resurse umane. 

               Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al Comisiei de examen pe doamna Ioana Silvia 

MATEI - consilier, Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

Art. 4. Persoanele desemnate în comisia de examen și secretarul comisiei vor îndeplini 

atribuțiile prevăzute în Ordinul nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în 

clasă a funcţionarilor publici aprobat prin Ordinul nr. 1932/2009 al Preşedintelui Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art. 5. Bibliografia pentru examenul de promovare în clasă este stabilită în anexa – parte 

integrantă a prezentei dispoziţii. 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi administraţie 

publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba     

                                                                                  Contrasemnează 

          PREŞEDINTE                     SECRETAR GENERAL, 

                       Ion DUMITREL                                                  Vasile BUMBU 

Nr. 572                          

Alba Iulia, 14 noiembrie 2019  
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Anexa Dispoziției Președintelui  

                            Consiliului Județean Alba nr. 572/14 noiembrie 2019       

 

 

 

Bilbiografia pentru examenul de promovare în clasă 

a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba,  

organizat în data de 29 noiembrie 2019 

 

 

 

 1. Constituția României, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare 

 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adminsitrativ, cu modificările şi completările  

ulterioare:  

   Partea a III a Administraţia publică locală:  

   Titlul V Autorităţile administraţiei publice locale   

    Cap. VI Consiliul judeţean, art. 170 – 186  

    Cap. VII Preşedintele şi vicepeşedinţii consiliului judeţean, art. 187-

194  

    Cap. VIII Actele autorităţilor administraţiei publice locale, art. 195-

200 

   Partea a VI a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului 

contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice:  

   Titlu I Dispoziţii generale, art. 365-368 

   Titlul II Statutul funcţionarilor publici, art. 369-537 

   Partea a VII a Răspunderea administrativă, art. 563-579 

 3. O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 4. H.G.  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor 

tehnico-economice aferente  obiectivelor /proiectelor de investitii  finantate din fonduri publice, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 5. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare 

 6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 183/27 august 2019 

 

 

                                                                                  Contrasemnează 

          PREŞEDINTE                     SECRETAR GENERAL, 

                       Ion DUMITREL                                                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la exercitarea temporară a unor atribuții 

în perioada 25 - 29 noiembrie 2019, de către domnul  

Dan Mihai POPESCU - administrator public al judeţului Alba 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul comun nr. 25782 din 22 noiembrie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete și al Direcției juridice și administrație publică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba cu privire la exercitarea temporară a unor atribuții pe perioada 25 - 

29 noiembrie 2019; 

 Luând în considerare prevederile:  

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 47 din 28 februarie 2019 privind aprobarea 

reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;   

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 453 din 5 decembrie 2018 

privind constituirea Echipei de managemnet responsabilă de implementarea proiectului 

„Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Sus, 

Județul Alba”, cod SMIS 125923, finanțat prin contractul de finanțare nr. 3481/19.11.2018, și a 

Comitetului de Coordonare și Monitorizare; 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 454 din 5 decembrie 2018 

privind constituirea Echipei de managemnet responsabilă de implementarea proiectului 

„Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea-Benic- Întregalde, județul 

Alba, km 17+700-23+700”, cod SMIS 126106, finanțat prin Contractul de finanțare nr. 3470/ 

19.11.2018, și a Comitetului de Coordonare și Monitorizare; 

- Dispoziției Peședintelui Consiliului Județean Alba nr. 350 din 15 mai 2019 privind 

constituirea echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului „Extindere și 

dotare Unitate de primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, cod SMIS 

121063, finanțat prin contractul de finanțare nr. 4166/08.05.2019; 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 174 din 9 iulie 2018 privind 

modificarea componenței Echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului 

„Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - 

Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești 

- Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”, finanţat prin Contractul de finanţare 

nr. 139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707 și a Comitetului de coordonare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Dipoziției Peședintelui Consiliului Județean Alba nr. 437 din 31 iulie 2019 cu privire 

la stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor din 

bugetul Județului Alba; 

- Dispoziției Peședintelui Consiliului Județean Alba nr. 548 din 23 octombrie 2019 

privind constituirea echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului 

„Extindere, Modernizare și dotare în vederea relocării ambulatoriului integrat al Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia”; 

 - Dispoziției Peședintelui Consiliului Județean Alba nr. 557 din 31 octombrie 2019 

privind delegarea exercitării atribuțiilor de coordonare a activităților unor compartimente din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- Dispoziției Peședintelui Consiliului Județean Alba nr. 574 din 18 noiembrie 2019  

privind aprobarea deplasării şi  participării la evenimentul destinat marcării Zilei Naţionale a 

României la Lyon, Departamentul Rhône, Franţa; 

- Dispoziției Peședintelui Consiliului Județean Alba nr. 576 din 19 noiembrie 2019  

privind aprobarea deplasării şi  participării la sărbătorirea Zilei Naţionale a României la Paris, 

Franţa; 

Având în vedere prevederile:  
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 - art. 191 alin. 1 lit. lit. c, art. 191 lit. e, art. 191 lit. f şi art. 191 alin. 7 din O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 - Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 - Normelor metodologice privind angajarea lichidarea, ordonanţarea și plata 

cheltuielilor bugetare aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit 

următoarea  

 

DISPOZIŢIE 

  

 Art. 1.   Domnul Dan Mihai POPESCU - administrator public al judeţului Alba va 

exercita cu caracter temporar, în perioada 25-29 noiembrie 2019, atribuțiile de coordonare a 

structurilor organizatorice cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba prevăzute 

în art. 1 și art. 2 al Dipoziției Peședintelui Consiliului Județean Alba nr. 557 din 31octombrie 

2019 privind delegarea exercitării atribuțiilor de coordonare a activităților unor compartimente 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 Art. 2. (1) În perioada 25-29 noiembrie 2019, domnul Dan Mihai POPESCU - 

administrator public al judeţului Alba, va exercita cu caracter temporar, atribuțiile privind 

îndeplinirea fazei finale a execuției bugetare - „Plata cheltuielilorˮ stabilite în art. 5 al Dipoziției 

Peședintelui Consiliului Județean Alba nr. 437 din 31 iulie 2019 cu privire la stabilirea unor 

atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor din bugetul Județului 

Alba”, prevăzute în sarcina domnului Dumitru FULEA - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Alba. 

   (2)  În perioada 25-29 noiembrie 2019, doamna Cornelia FĂGĂDAR - șef 

serviciu, Serviciul investiţii, dezvoltare, promovare patrimonială şi managementul unităţilor de 

cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va exercita cu caracter 

temporar, atribuțiile privind viza pentru „Bun de plată” în faza de lichidare a cheltuielilor, 

aplicată pe documentele justificative originale care atestă că bunurile au fost livrate, lucrările 

executate sau serviciile prestate, stabilite în art. 2 alin. 2 al Dipoziției Peședintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 437 din 31 iulie 2019 cu privire la stabilirea unor atribuții privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor din bugetul Județului Alba”, prevăzute în sarcina 

domnului Dan Mihai POPESCU - administrator public al judeţului Alba. 

 Art. 3.   Domnul Dan Mihai POPESCU - administrator public al judeţului Alba va 

exercita cu caracter temporar, în perioada 25-29 noiembrie 2019, atribuțiile stabilite în sarcina 

domnului  Dumitru FULEA - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba și domnului  Marius 

Nicolae HAŢEGAN - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba, prin: 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 453 din 5 decembrie 2018 

privind constituirea Echipei de managemnet responsabilă de implementarea proiectului 

„Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Sus, 

Județul Alba”, cod SMIS 125923, finanțat prin contractul de finanțare nr. 3481/19.11.2018, și a 

Comitetului de Coordonare și Monitorizare; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 454 din 5 decembrie 2018 

privind constituirea Echipei de managemnet responsabilă de implementarea proiectului 

„Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea-Benic- Întregalde, județul 

Alba, km 17+700-23+700”, cod SMIS 126106, finanțat prin Contractul de finanțare nr. 3470/ 

19.11.2018, și a Comitetului de Coordonare și Monitorizare; 

- Dispoziția Peședintelui Consiliului Județean Alba nr. 350 din 15 mai 2019 privind 

constituirea echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului „Extindere și 

dotare Unitate de primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, cod SMIS 

121063, finanțat prin contractul de finanțare nr. 4166/08.05.2019; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 174 din 9 iulie 2018 privind 

modificarea componenței Echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului 

„Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - 

Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești 
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- Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”, finanţat prin Contractul de finanţare 

nr. 139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707 și a Comitetului de coordonare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Dispoziția Peședintelui Consiliului Județean Alba nr. 548 din 23 octombrie 2019 

privind constituirea echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului 

„Extindere, Modernizare și dotare în vederea relocării ambulatoriului integrat al Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia”. 

 
 Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnilor 

vicepreşedinţi Dumitru Fulea şi Marius Nicolae Haţegan, domnului administrator public Dan 

Mihai Popescu, doamnei Cornelia Făgădar, Direcției dezvoltare și bugete, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcţiei juridică şi administrație 

publică și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba. 

 

 

                                                                   Contrasemnează 

           PREŞEDINTE                 SECRETAR GENERAL, 

                            Ion DUMITREL                                             Vasile BUMBU   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 580 

Alba Iulia, 22 noiembrie 2019  

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind acordarea unei împuterniciri doamnei Moga Marilena Nicoleta,  

în vederea participării şi exercitării votului la şedinţa  

Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru din perioada 26-27 noiembrie 2019 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 25918/25 noiembrie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba referitor la necesitatea 

acordării unei împuterniciri persoanei care să reprezinte Judeţul Alba în cadrul şedinţei ordinare a 

Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru şi să exercite votul asupra propunerilor care vor fi 

supuse în vederea aprobării; 

Luând în considerare invitaţia nr. 44667/20 noiembrie 2019 a Agenţiei pentru Dezvoltare 

Regională Centru înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 25612/20 noiembrie 

2019, referitoare la participarea la şedinţa ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională 

Centru şi proiectul ordinii de zi al şedinţei din perioada 26-27 noiembrie 2019; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 191 alin. 1 lit. a și lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art. 7 alin. 2, art. 9 lit. j şi art. 9 lit. n din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea 

regională în România; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIŢIE 

 

Articol unic 

 Împuternicesc pe doamna MOGA Marilena Nicoleta, domiciliată în municipiul Alba 

Iulia, str. Dr. Ioan Raţiu, nr. 31, bl. L2, ap. 7, judeţul Alba, posesoare a C.I. seria AX, nr. 443043, 

emisă la data de 10.08.2011 de către SPCLEP Alba Iulia, având CNP 2751222011097, având 

funcţia de consilier superior la Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul accesare şi coordonare 

proiecte din cadrul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, să reprezinte Judeţul Alba în 

cadrul şedinţei ordinare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru organizat în perioada 

26-27 noiembrie 2019 şi să exercite votul asupra propunerilor care vor fi supuse în vederea 

aprobării.  

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, doamnei Moga 

Marilena Nicoleta, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei juridică şi administraţie publică și 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                                                               Contrasemnează 

           PREŞEDINTE                 SECRETAR GENERAL, 

                            Ion DUMITREL                                             Vasile BUMBU   

 

 

 

 

Nr.  581 

Alba Iulia, 25 noiembrie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la aprobarea înlocuirii unui membru al Comisiei de examen la examenul de 

promovare în clasă organizat în data de 29 noiembrie 2019, stabilită prin Dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 572 din 14 noiembrie 2019 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 26058 din 27 noiembrie 2019 al Biroului resurse umane cu privire 

la modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 572 din 14 noiembrie 2019 

cu privire la organizarea examenului de promovare în clasă a unui funcţionar public din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 

572 din 14 noiembrie 2019 cu privire la organizarea examenului de promovare în clasă a unui 

funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 alin. 2 lit. b, art. 243 alin. 1 lit. a şi art. 618 alin. 23 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a 

funcţionarilor publici aprobat prin Ordinul nr. 1932/2009 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, emit următoarea  

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Art. 1. Aprob, înlocuirea doamnei Floare PERŢA - şef serviciu, Direcţia gestionarea 

patrimoniului - Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri, cu doamna Anca OANA - 

consilier - Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri - 

Compartimentul administrare drumuri județene, la examenul de promovare în clasă, organizat în 

data de 29 noiembrie 2019. 

Art. 2. Se modifică în mod corespunzător art. 2 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr. 572 din 14 noiembrie 2019 cu privire la organizarea examenului de promovare 

în clasă a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba. 

 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi administraţie 

publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba.             

                                                                               Contrasemnează 

           PREŞEDINTE                 SECRETAR GENERAL, 

                            Ion DUMITREL                                             Vasile BUMBU   

 

 

 

 

Nr.  582 

Alba Iulia, 27 noiembrie 2019 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  publică având ca obiect 

Servicii de proiectare şi execuție a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții 

„Consolidare pod pe drumul judeţean DJ 106 E peste Râul Sebeş, km 52+150 Dobra, 

judeţul Alba” 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 26300/29 noiembrie 2019 al Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a 

ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  

publică având ca obiect Servicii de proiectare şi execuție a lucrărilor de intervenție pentru 

obiectivul de investiții „Consolidare pod pe drumul judeţean DJ 106 E peste Râul Sebeş, km 

52+150 Dobra, judeţul Alba”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 191 alin. 1 lit. a, art. 191 lit. f şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

     - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate 

prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  

 

DISPOZIŢIE 

 

 Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de achiziţie  publică având ca obiect Servicii 

de proiectare şi execuție a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Consolidare 

pod pe drumul judeţean DJ 106 E peste Râul Sebeş, km 52+150 Dobra, judeţul Alba”, în 

următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Anca OANA    - consilier asistent, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

     programe, lucrări, întreţinere drumuri - Compartimentul  

     administrare drumuri judeţene 

Membri titulari: 

Ciprian Ioan ORLEA - consilier principal, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

     programe, lucrări, întreţinere drumuri - Compartimentul  

     administrare drumuri judeţene 

Ioan POPA     - consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete - Compartimentul 

      contabilitate financiar 

Dana Georgiana LUPEA - consilier achiziţii publice principal, Direcţia dezvoltare-bugete - 

     Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării  

     contractelor 

Gabriel Ioan VASIU  - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie  

     publică - Serviciul juridic-contencios 

Membri de rezervă: 

Ana Maria TOMA   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi administraţie 

publică - Serviciul juridic-contencios 

Silvia Maria SCOARŢĂ - consilier achiziţii publice asistent, Direcţia dezvoltare-bugete - 
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     Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării  

     contractelor 

Gheorghe POPA  - referent de specialitate, grad profesional superior, Direcţia  

     gestionarea patrimoniului - Serviciul programe, lucrări, întreţinere  

     drumuri - Compartimentul administrare drumuri judeţene 

Cornelia Elena STANCIU - consilier superior,  Direcţia dezvoltare-bugete – Serviciul buget- 

    venituri, Compartimentul buget 

 

Art. 2. În vederea atribuirii prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  a contractului de 

achiziţie  publică având ca obiect Servicii de proiectare si execuție a lucrărilor de intervenție 

pentru obiectivul de investiții „Consolidare pod pe drumul judeţean DJ 106 E peste râul Sebeş, 

km 52+150 Dobra, Judeţul Alba”,  în raport cu sarcinile şi responsabilităţile, Comisia de 

evaluare are, în ansamblu, următoarele atribuţii:  

a.) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; 

b.) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi; 

c.) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului 

de sarcini; 

d.) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de atribuire, 

dacă este cazul; 

e.) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea 

conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile care 

pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum şi, 

dacă este cazul, verificarea încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 210 din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

f.) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării 

ofertelor;  

g.) stabilirea ofertelor neadecvate, inacceptabile şi/sau neconforme, precum şi a motivelor 

care stau la baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;  

h.) stabilirea ofertelor admisibile;  

i.) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în 

anunţul de participare simplificat; 

j.) stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a 

procedurii; 

k.) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe şi a raportului procedurii de 

atribuire.    

 

  Art. 3. Aprob numirea doamnei Anca OANA - consilier asistent, Direcţia gestionarea 

patrimoniului - Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri, ca persoană responsabilă cu 

execuţia  contractului de achiziţie  publică având ca obiect Servicii de proiectare si execuție a 

lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Consolidare pod pe drumul judeţean DJ 

106 E peste râul Sebeş, km 52+150 Dobra, Judeţul Alba”. 

 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi administraţie 

publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţia gestionarea patrimoniului Serviciului achiziții 

publice și monitorizarea implementării contractelor şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.                                        

            

                                                             Contrasemnează, 

           PREŞEDINTE              SECRETAR GENERAL 

                   Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU 

 

 

Nr. 584                   

Alba Iulia,  29 noiembrie 2019 
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ORDIN  Nr. 376 / 12 noiembrie 2019   

privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Alba  

în ședința ordinară din data de 27 noiembrie 2019 

 

 

Prefectul judeţului Alba; 

Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Serviciul dezvoltare economică, 

conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, cu nr. 

49/14399 /G/SC/07.11.2019; 

În conformitate cu prevederile art. 267 din Ordonanța de urgență  nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ și art. 12, 13 şi 14 din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 

Legii nr. 340/2004 Republicată privind prefectul şi instituţia prefectului, la nivelul fiecărui județ 

funcționează colegiul prefectural, care este organul consultativ al prefectului în realizarea 

atribuţiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 

organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale; 

Ținând cont de prevederile art. 6 din Regulamentul - cadru de funcţionare a colegiului 

prefectural, conform căruia colegiul prefectural se convoacă de către prefect cel puțin o dată pe 

lună și oricând se consideră că este necesar; 

În temeiul art. 275 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit 

prezentul 

ORDIN: 

Art.1. Colegiul Prefectural al Judeţului Alba, constituit în baza Ordinului nr.336/2019 al 

Prefectului Judeţului Alba, se convoacă în şedinţă ordinară, în data de   27 noiembrie 2019, ora 

09:00, la sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, sala “Mihai Viteazul”. 

Art.2. Ordinea de zi cuprinde: 

a) Raport de activitate al Autorității Rutiere Române – Agenția Alba; 

b) Informare privind activitatea Registrului Auto Român – Reprezentanța Alba; 

c) Informare privind lucrările de cadastru și publicitate imobiliară în județul Alba -  

Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară; 

d) Diverse. 

 

Art.3. Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, 

conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, membrilor 

Colegiului Prefectural al Județului Alba, se va da spre publicare în Monitorul Oficial al județului 

Alba și va fi afișat pe pagina web a Instituției Prefectului - Județul Alba.        



 

213 

 

Prefect, 

Dănuț-Emil Hălălai 

 

 

 

                                                                                           Contrasemnează, 

             Subprefect, 

            Nicolae-Gheorghe Mera 

 

          

          

                                                                                                  Avizat pentru legalitate,                                                                                           

                                                                                                           Șef serviciu, 

                                                                                                                          Ovidiu Cazacu                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 12 noiembrie 2019. 

Nr. 376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul Monitor Oficial al Județului Alba a fost editat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 75 din 

28 august 2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor 

oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

VASILE BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier 

Ada Larisa Toader 
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